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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63,
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52,
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15,
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99
от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр.1 от 2014 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53
и 105 от 2014 г. и бр. 12, 14, 60 и 61 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2, т. 5 думата „пристигане“ се заменя с „разтоварване/получаване“.
§ 2. В чл. 13, ал. 2, т. 3 думата „пристигане“ се заменя с „разтоварване/получаване“.
§ 3. Член 19 се изменя така:
„Отговорност на трето лице – член на орган
на управление, управител, прокурист, търговски
представител или търговски пълномощник
Чл. 19. (1) Който в качеството си на член
на орган на управление, управител, прокурист,
търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14,
т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които
по закон е бил длъжен да обяви пред органа
по приходите или публичния изпълнител и
вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни
осигурителни вноски, отговаря за несъбраното
задължение.
(2) Който в качеството си на управител,
член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник
на задължено юридическо лице по чл. 14,
т. 1 и 2 недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на
задълженото лице, представляващи скрито

разпределение на печалбата или дивидент,
или отчуж ди имущество на задълженото
лице безвъзмездно или по цени, значително
по-ниски от пазарните, вследствие на което
имуществото на задълженото лице е намаляло
и по тази причина не са изплатени данъци или
задължителни осигурителни вноски, отговаря
за задължението до размера на извършените
плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.“
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част
от информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви,
съхраняват създадените данни в електронен
вид за периода по ал. 1 независимо от съхранението им на друг носител.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 3“.
§ 5. В заглавието на чл. 39 думата „счетоводна“ се заличава.
§ 6. В чл. 73, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думата „раздел“ се добавя
„ІІІа“ и се поставя запетая.
2. В т. 5 след думите „Общата селскостопанска политика“ се добавя „и Общата политика
в областта на рибарството“.
§ 7. В чл. 74, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. писмено искане на главния прокурор,
управителя на Националния осигурителен
институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, директора на Агенция
„Митници“ или началника на съответната
митница, председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или оправомощени от него длъжностни лица, директора на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
председателя на Комисията за защита на
конкуренцията или оправомощени от него
длъжностни лица, председателя на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните є
дирекции, председателя на Сметната палата,
председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната
комисия по хазарта – при необходимост във
връзка с осъществяване на определените им
в закона правомощия;“.
2. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. писмено искане на генералния директор
на Европейската служба за борба с измамите
или определено от него лице – във връзка с
провеждано административно разследване;
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6. писмено искане на митнически орган
във връзка с осъществяване на правомощията му, при условия и по ред, определени от
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите;
7. искане на министъра на финансите или
друг определен в закон орган във връзка с
правомощията им по чл. 31 от Гражданския
процесуален кодекс и чл. 3 от Закона за международния търговски арбитраж.“
§ 8. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Данните по чл. 81, ал. 1 за чуждестранните
физически лица с адресна регистрация на
краткосрочно и продължително пребиваващи
се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на
данните, съдържащи се в Единния регистър
за чужденците, поддържан в Министерството
на вътрешните работи.“
2. В ал. 4 думите „от търговския регистър,
съответно от регистър БУЛСТАТ“ се заменят
с „по ал. 3“.
§ 9. В чл. 87 се правят следните допълнения:
1. В ал. 7 след думите „лично от субекта“
се добавя „от изрично посочено от него пред
орган по приходите лице“.
2. Създава се ал. 11:
„(11) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи
могат да изискват и да получават от органите
по приходите удостоверения за наличие или
липса на задължения на лицето с изключение
на задължения по невлезли в сила актове,
както и разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения.“
§ 10. В чл. 107, ал. 3 се създава изречение
четвърто: „Акт може да се издаде и служебно въз основа на собствени данни, данни,
получени от трети лица и организации, когато по закон не е предвидено подаване на
декларация и задължението не е платено и
не е извършена ревизия.“
§ 11. В чл. 109, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „или от изтичането на
годината, в която са постъпили данни, получени от трети лица и организации, в случаите, когато по този закон не е предвидено
подаването на декларация“.
§ 12. В чл. 110 се създава ал. 5:
„(5) Когато в закон не е предвидено друго, срокът за извършване на проверките не
може да бъде по-дълъг от 6 месеца от датата
на първото процесуално действие, което се
удостоверява с протокол или връчено искане по чл. 37, ал. 3. Ако 6-месечният срок се
окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 6 месеца с резолюция на органа,
възложил проверката. Когато за резултатите
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от проверката се съставя протокол, същият
се предоставя на лицето в 7-дневен срок от
извършването є.“
§ 13. В чл. 129, ал. 5 т. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 130 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато е подадена декларация с посочена в нея сума за възстановяване,
както и когато е подадено искане за възстановяване по чл. 129, органът по приходите може
да възстанови цялата претендирана сума по
посочената от лицето банкова сметка или чрез
пощенски запис в случаите на възстановяване
на местни данъци на посочения от лицето
адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис задължително се отбелязват
номерът и датата на декларацията, съответно
искането за възстановяване.“
§ 15. В чл. 134, ал. 1, изречение второ след
думите „да възложи ревизия“ се добавя „или
да разпореди възлагането є“.
§ 16. В дял втори, глава шестнадесета се
създава раздел ІІІа с чл. 142а – 142щ:
„Раздел ІІІа
Автоматичен обмен на финансова информация
в областта на данъчното облагане
Подраздел I
Общи положения
Предмет
Чл. 142а. (1) Този раздел урежда реда за
осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова
информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията
на предоставящите информация финансови
институции за събирането, прилагането на
процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация.
(2) А вт омат и чен обмен на фина нсова
информация е системното предоставяне на
информацията по чл. 142б, ал. 1 на участваща
юрисдикция относно лица, които са местни
лица за данъчни цели на тази участваща
юрисдикция, без отправено искане, на предварително определени интервали от време.
Обхват на финансовата информация
Чл. 142б. (1) Предоставящата информация
финансова институция предоставя информация за всяка сметка, отговаряща на условията
на § 1а, т. 40 от допълнителните разпоредби,
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите, която включва:
1. имена/наименование, адрес, участваща юрисдикция, на която е местно лице за
данъчни цели, данъчен номер, дата и място
на раждане (в случай на физическо лице) на
всеки титуляр на сметка, който е лице, за
което се предоставя информация;
2. когато титуляр на сметка е образувание, което след прилагане на процедурите за
комплексна проверка е идентифицирано като
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пасивно нефинансово образувание с едно или
повече контролиращи лица, които са лица,
за които се предоставя информация – наименование, адрес, данъчен номер и участваща
юрисдикция или друга юрисдикция, на която
образуванието е местно лице за данъчни цели,
както и имена, адрес, участваща юрисдикция,
на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер, дата и място на раждане на всяко
контролиращо лице, за което се предоставя
информация;
3. номер на сметката или функционален
еквивалент – при липса на номер;
4. наименование и идентификационен номер
на предоставящата информация финансова
институция;
5. наличност или стойност по сметката,
включително в случай на застрахователен
договор с откупна стойност или анюитетен
договор – откупната стойност или стойност
при отказ, към края на съответната календарна
година или към датата, на която е закрита
сметката;
6. в случай на попечителска сметка:
а) общия брутен размер на лихвите, общия
брутен размер на дивидентите и общия брутен
размер на други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката, платени
или начислени по сметката (или във връзка
със сметката) през календарната година, и
б) общия размер на брутните постъпления
от продажба или изкупуване на финансови
активи, платени или начислени по сметката
през календарната година, по отношение на
които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител,
посредник, пълномощник или по друг начин
като агент на титуляря на сметката;
7. в случай на депозитна сметка – общия
брутен размер на лихвите, платени или начислени (заверени) по сметката през календарната година;
8. в случай на сметка, която не е посочена
в т. 6 или 7 – общата брутна сума, платена или
начислена по сметката в полза на титуляря
през календарната година, по отношение на
която предоставящата информация финансова институция е задължена, включително
сумарния размер на погасителните плащания
в полза на титуляря на сметката през календарната година.
(2) Когато едно лице, за което се предоставя
информация, е местно лице за данъчни цели
на повече от една участваща юрисдикция,
информацията се предоставя за всяка участваща юрисдикция поотделно.
(3) Предоставяната информация съдържа
валутата, в която е деноминирана всяка сума.
(4) Когато предоставящата информация
финансова институция не разполага с информация за данъчен номер или с датата на
раждане на титуляр на съществуваща сметка,
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тези данни не се предоставят. В този случай
предоставящата информация финансова институция събира информация за данъчния
номер или датата на раждане на титуляря
на сметката най-късно до края на втората
календарна година, следваща годината, през
която съществуващата сметка е била идентифицирана като сметка, за която се предоставя
информация.
(5) Не се изисква предоставяне на данъчен номер, ако такъв данъчен номер не се
издава от юрисдикцията, на която лице, за
което се предоставя информация, е местно
за данъчни цели.
(6) Не се изисква предоставяне на информация за място на раждане, ако предоставящата информация финансова институция не
разполага с тази информация и не е задължена
да я събира по реда на друг закон.
(7) За целите на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати за подобряване спазването на данъчното
законодателство в международен аспект и
въвеждането в действие на FATCA, подписано
в София на 5 декември 2014 г., ратифицирано
със закон (ДВ, бр. 47 от 2015 г.), наричано
по-нататък „FATCA споразумението“, когато предоставящата информация финансова
институция не разполага с информация за
данъчен номер по отношение на съществуваща
сметка на физическо лице, задължително се
предоставя датата на раждане на титуляря
на сметката, като информация за данъчния
номер се събира в срока по ал. 4.
(8) Предоставящата информация финансова
институция прилага процедурите за комплексна проверка при условията и по реда на този
раздел, за да идентифицира сметките, за които
се предоставя информация, както и неучастващите финансови институции, за плащанията
към които се предоставя информация.
(9) Предоставящата информация финансова
институция (с изключение на тръст), която е
местно лице на две или повече държави, извършва процедурите за комплексна проверка
и предоставя информация на държавата, в
която поддържа финансовата сметка.
Срок за предоставяне на информацията
Чл. 142в. (1) Информацията по чл. 142б, ал. 1
се предоставя веднъж годишно по електронен
път в срок до 30 юни на годината, следваща
годината, за която се отнася, по ред и във
формат, утвърдени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Предоставяща информация финансова
институция, която не поддържа сметки, за
които се предоставя информация, заявява
това обстоятелство в срока по ал. 1.
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(3) Предоставящата информация финансова институция предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите информация за наименованието
и общия размер на плащанията към всяка
неучастваща финансова институция, които е
извършила през 2015 и 2016 г. Информацията
се предоставя в срока по ал. 1.
(4) Когато предоставящата информация
финансова институция извърши плащане с
източник в Съединените американски щати,
върху което се удържа данък съгласно чл. 1,
ал. 1, буква „гг“ на FATCA споразумението
към неучастваща финансова институция, или
действа като посредник за такова плащане,
предоставящата информация финансова институция информира за това обстоятелство
прекия платец на дохода.
(5) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите осъществява
автоматичен обмен на финансова информация
с компетентния орган на всяка участваща
юрисдикция. Информацията по чл. 142б, ал. 1
се обменя в стандартизиран електронен формат
в срок до 30 септември на годината, следваща
годината, за която се отнася.
Списък с непредоставящи информация финансови институции, изключени сметки и
участващи юрисдикции
Чл. 142г. (1) Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите изготвя
списък на образуванията, които се считат
за непредоставящи информация финансови
институции по § 1а, т. 12, буква „в“ от допълнителните разпоредби, и на сметките, които
се считат за изключени сметки по § 1а, т. 39,
буква „ж“ от допълнителните разпоредби.
(2) Списъкът по ал. 1 се утвърждава със
заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, публикува
се на интернет страницата на агенцията и се
изпраща на Европейската комисия, която се
уведомява за всяка последваща промяна в него.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите публикува списък
на у частващите юрисдикции на интернет
страницата на агенцията.
Подраздел II
Процедури за комплексна проверка
Общи правила за комплексна проверка
Чл. 142д. (1) Предоставящата информация
финансова институция счита всяка финансова сметка за сметка, за която се предоставя
информация, от датата на идентифицирането
є като такава съгласно процедурите за комплексна проверка. Информация за сметката
се предоставя ежегодно през календарната
година, следваща годината, за която се отнася
информацията, освен ако е предвидено друго
в този кодекс.
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(2) Наличността или стойността на сметката, за която се предоставя информация, се
определя към последния ден на календарната
година.
(3) Предоставящата информация финансова институция може да използва трето
лице – доставчик на услуги, за изпълнение на
задълженията за предоставяне на информация
и комплексна проверка по този раздел.
(4) В случаите по ал. 3 отговорността за
изпълнението на задълженията е на предоставящата информация финансова институция,
която трябва да има достъп или да разполага
с информаци ята и доку менталните доказателства, използвани за извършването на
комплексна проверка.
(5) Предоставящата информация финансова
институция може да прилага процедурите за
комплексна проверка на нови сметки към
съществуващи сметки, като облекченията,
приложими за съществуващи сметки, продължават да се прилагат.
(6) Предоставящата информация финансова
институция може да прилага процедурите за
комплексна проверка на сметки на голяма
стойност към сметки на малка стойност.
Подраздел III
Комплексна проверка на сметки на физически лица
Комплексна проверка на съществуващи сметки на физически лица на малка стойност
Чл. 142е. (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която е сметка на малка стойност, се прилагат
следните процедури:
1. предоставящата информация финансова
институция, която съхранява данни за адреса
по местоживеене на титуляр на сметка, събрани на базата на документални доказателства,
може да го счита за местно лице за данъчни
цели на юрисдикцията, в която се намира
адресът, и въз основа на това да определи
дали титулярят на сметка е лице, за което се
предоставя информация;
2. предоставящата информация финансова
институция, която не прилага процедурата по
т. 1, трябва да прегледа поддържаните от нея
електронни записи за наличието на следните
индикации:
а) идентификация на титуляря на сметката
като местно лице за данъчни цели на участваща юрисдикция;
б) актуален адрес по местоживеене или
адрес за кореспонденция (включително пощенска кутия) в участваща юрисдикция;
в) наличие на един или повече телефонни
номера в участваща юрисдикция и липса на
телефонен номер в Република България;
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г) постоянни инструкции за превод на
средства по сметка, поддържана в участваща
юрисдикция, с изключение на инструкции по
депозитна сметка;
д) действащо пълномощно, предоставено
на лице с адрес в участваща юрисдикция;
е) пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ в участваща
юрисдикция, когато това е единственият адрес
на титуляря на сметката, с който предоставящата информация финансова институция
разполага.
(2) Ако предоставящата информация финансова институция е използвала проверката
на адрес по местоживеене по ал. 1, т. 1 и
има промяна в обстоятелствата, вследствие
на която на предоставящата информация
финансова институция става известно или
има причина да є бъде известно, че първоначалното доку ментално доказателство
(или друга равностойна документация) вече
е невярно или ненадеждно, предоставящата
информация финансова институция трябва
да получи декларация и нови документални
доказателства за установяване на качеството
на местно лице за данъчни цели на титуляря
на сметката. Декларацията и новите документални доказателства по изречение първо
трябва да бъдат получени в срок до по-късната
от следните две дати:
1. последния ден на съответната календарна
година, или
2. деветдесет календарни дни след съобщението или откриването на промяната в
обстоятелствата.
(3) Ако не получи декларация и нови документални доказателства в срока по ал. 2,
предоставящата информация финансова институция прилага процедурата за търсене в
електронните записи по ал. 1, т. 2.
(4) За целите на FATCA споразумението:
1. алинея 1, т. 1 не се прилага;
2. индикациите по ал. 1, т. 2 включват
още идентификация на титуляря на сметката
като гражданин на Съединените американски щати и място на раждане в Съединените
американски щати;
3. при преглед на индикацията по ал. 1,
т. 2, буква „в“ липсата на телефонен номер
в Република България не се взема предвид;
4. при преглед на индикацията по ал. 1, т. 2,
буква „г“ депозитните сметки не се изключват.
Последици при откриване на индикация
Чл. 142ж. (1) Когато предоставящата информация финансова институция не открие
индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2 при прегледа
на електронните записи, тя не предприема
последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до
появата на индикация, свързана със сметката,
или сметката стане сметка на голяма стойност.
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(2) Когато предоставящата информация
финансова институция открие индикация по
чл. 142е, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ при прегледа на електронните записи или при промяна
в обстоятелствата, която води до появата на
индикация, свързана със сметката, титулярят
на сметката се счита за местно лице за данъчни цели на всяка участваща юрисдикция, за
която е установена индикация, освен когато
е приложен чл. 142з.
(3) Когато предоставящата информация
финансова институция открие единствено
индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква
„е“, тя трябва да извърши търсене в досието
на хартиен носител на титуляря на сметката
по реда на чл. 142и, ал. 1, т. 2 или да получи
декларация или документално доказателство
от титуляря на сметката, за да определи къде
е местно лице за данъчни цели.
(4) Когато предоставящата информация финансова институция не открие индикация при
търсенето в досието и не получи декларация
или документално доказателство, сметката
се счита за недокументирана сметка и за
нея се предоставя информация на изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите.
(5) Всяка съществуваща сметка на физическо лице, която е идентифицирана като
сметка, за която се предоставя информация,
се счита за сметка, за която се предоставя
информация, през всяка следваща година,
освен ако титулярят на сметката престане да
бъде лице, за което се предоставя информация.
Изключения при откриването на индикация
Чл. 142з. (1) Предоставящата информация
финансова институция може да не счита титуляря на сметка за местно лице за данъчни
цели на участваща юрисдикция, за която е
открита индикация, когато:
1. информацията за титуляря на сметката
съдържа индикация по чл. 142е, ал. 1, т. 2,
букви „б“, „в“ или „г“ и предоставящата информация финансова институция получи или
разполага със следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за
юрисдикцията (юрисдикциите), на която е
местно лице за данъчни цели, и
б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се
предоставя информация;
2. информацията за титуляря на сметката
съдържа индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2,
буква „д“ и предоставящата информация финансова институция получи или разполага с
някои от следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за
юрисдикцията (юрисдикциите), на която е
местно лице за данъчни цели, или
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б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се
предоставя информация.
(2) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция може да не счита сметката като
сметка, за която се предоставя информация,
когато информацията за титуляря на сметката съдържа телефонен номер в Съединените
американски щати и телефонен номер в друга
юрисдикция или индикацията по чл. 142е,
ал. 1, т. 2, буква „е“, и предоставящата информация финансова институция получи или
разполага с някои от следните документи:
а) декларация от титуляря на сметката за
юрисдикцията (юрисдикциите), на която е
местно лице за данъчни цели;
б) документално доказателство, че титулярят на сметката не е лице, за което се
предоставя информация.
(3) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция може да не счита сметката като
сметка, за която се предоставя информация,
когато информацията за титуляря на сметката
съдържа място на раждане в Съединените
американски щати и предоставящата информация финансова институция получи или
разполага със следните документи:
1. декларация от титуляря на сметката, че
не е гражданин на Съединените американски
щати или местно лице за данъчни цели на
Съединените американски щати;
2. паспорт или друг официален идентификационен документ, съгласно който гражданството на титуляря на сметката е в държава,
различна от Съединените американски щати;
3. копие на удостоверение за загубата на
гражданство на Съединените американски
щати на титуляря на сметката или обяснение за:
а) причината, поради която титулярят на
сметката няма такова удостоверение въпреки
отказа от гражданство на Съединените американски щати, или
б) причината, поради която титулярят на
сметката не е придобил гражданство на Съединените американски щати при раждането.
Засилени процедури при преглед на съществуващи сметки на физическо лице на голяма
стойност
Чл. 142и. (1) За идентифициране на съществуваща сметка на физическо лице, която
е сметка на голяма стойност, се прилагат
следните засилени процедури:
1. предоставящата информация финансова
институция преглежда поддържаните от нея
електронни записи за всяка от индикациите
по чл. 142е, ал. 1, т. 2;
2. предоставящата информация финансова
институция преглежда съществуващото досие
на клиента на хартиен носител и следните
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документи, събрани през последните пет години, за всяка от индикациите по чл. 142е,
ал. 1, т. 2:
а) последното документално доказателство,
събрано във връзка със сметката;
б) последния договор за откриване на
сметка или друга документация;
в) последната документация, събрана съгласно процедурите за прилагане на мерките
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма, определени в § 1а, т. 50 от
допълнителните разпоредби, наричани понататък „МИП процедури“, или събрана за
други регулаторни цели;
г) действащо пълномощно;
д) действаща постоянна инструкция за
превод на средства, с изключение на такава
по депозитна сметка;
3. предоставящата информация финансова
институция може да не прегледа досието на
клиента на хартиен носител, ако поддържаните от нея електронни записи съдържат
информация за:
а) юрисдикцията, на която титулярят на
сметката е местно лице за данъчни цели;
б) актуален адрес по местоживеене и адрес
за кореспонденция на титуляря на сметката;
в) телефонен номер на титуляря на сметката, ако има такъв;
г) постоянни инструкции за прехвърляне
на средства от сметката към друга сметка,
с изключение на инструкции по депозитна
сметка;
д) пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ за титуляря
на сметката;
е) пълномощно по сметката;
4. предоставящата информация финансова
институция трябва да счита всяка сметка
на голяма стойност (включително всички
финансови сметки, които се сумират с тази
сметка на голяма стойност) като сметка, за
която се предоставя информация, ако служител за връзка с клиента знае, че титулярят
на сметката е лице, за което се предоставя
информация.
(2) Когато при прилагане на засилените
процедури предоставящата информация финансова институция не открие индикация по
чл. 142е, ал. 1, т. 2 и не установи, че сметката
е държана от лице, за което се предоставя
информация, тя не предприема последващи
действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на
индикация, свързана със сметката.
(3) Когато при прилагане на засилените
процедури предоставящата информация финансова институция открие индикация по
чл. 142е, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ или има
последваща промяна в обстоятелствата, в
резултат на която една или повече индикации
се свързват със сметката, за сметката се пре-

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

доставя информация по отношение на всяка
участваща юрисдикция, за която е установена
индикация, освен когато е приложен чл. 142з.
(4) Когато при прилагане на засилените процедури предоставящата информация
финансова институция открие единствено
индикацията по чл. 142е, ал. 1, т. 2, буква
„е“, тя трябва да получи декларация или
документално доказателство от титуляря на
сметката, за да определи къде той е местно
лице за данъчни цели. Ако такава декларация
или документално доказателство не бъдат получени, сметката се счита за недокументирана
сметка и за нея се предоставя информация
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.
(5) Предоставящата информация финансова
институция прилага засилените процедури
към сметка, която не е била сметка на голяма
стойност, но става такава към края на следваща календарна година, в срок до 6 месеца
от края на календарната година, през която
сметката е станала сметка на голяма стойност. Информация за сметката се предоставя
за годината, в която е идентифицирана като
сметка, за която се предоставя информация,
както и за следващите години, освен ако титулярят на сметката престане да е лице, за
което се предоставя информация.
(6) Когат о п редос та вяща и нформа ц и я
финансова институция приложи засилените
процедури към сметка на голяма стойност,
тези процедури може да не бъдат прилагани
отново всяка следваща година, с изключение на проверката от служител за връзка с
клиента на сметка по ал. 5. Ако сметката е
недокументирана, предоставящата информация финансова институция следва да прилага
засилените процедури през всяка следваща
година, докато сметката престане да бъде
недокументирана.
(7) При промяна в обстоятелствата по
отношение на сметка на голяма стойност,
която води до появата на една или повече
индикации по чл. 142е, ал. 1, т. 2, предоставящата информация финансова институция
счита сметката за сметка, за която се предоставя информация, по отношение на всяка
участваща юрисдикция, за която е установена
индикация, освен когато е приложен чл. 142з.
(8) Предоставящата информация финансова институция трябва да прилага такива
процедури, които да осигурят възможност
служителят за връзка с клиента да установи
всяка промяна в обстоятелствата по отношение на сметка.
Съществуващи сметки на физическо лице,
за които не се извършва комплексна проверка
Чл. 142к. (1) За целите на FATCA споразумението предоставящата информация
финансова институция може да не извършва
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комплексна проверка и да не предоставя информация за следните съществуващи сметки
на физически лица:
1. съществуваща сметка на физическо лице
с наличност или стойност, които не надвишават левовата равностойност на 50 000 щатски
долара към 30 юни 2014 г.;
2. застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор с наличност или
стойност, равна или по-малка от левовата
равностойност на 250 000 щатски долара към
30 юни 2014 г.;
3. депозитна сметка с наличност, равна или
по-малка от левовата равностойност на 50 000
щатски долара към 30 юни 2014 г.
(2) Алинея 1 се прилага за всички или за
определена група от сметки.
Комплексна проверка на нови сметки на
физически лица
Чл. 142л. (1) При откриване на нова сметка
на физическо лице предоставящата информация финансова институция трябва да получи
декларация, която може да бъде част от документацията за откриване на сметката, въз
основа на която да определи къде титулярят
на сметката е местно лице за данъчни цели,
както и да потвърди достоверността на тази
декларация въз основа на информацията,
получена при откриването на сметката, включително всякаква документация, събрана в
съответствие с МИП процедурите.
(2) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна
проверка и да не предоставя информация за
следните нови сметки на физически лица:
1. депозитна сметка с наличност, по-малка
от левовата равностойност на 50 000 щатски
долара, към края на всяка календарна година;
2. застрахователен договор с откупна стойност, ако откупната стойност не надвишава
левовата равностойност на 50 000 щатски
долара към края на всяка календарна година.
(3) Предоставящата информация финансова
институция трябва да приложи процедурите
за комплексна проверка по ал. 1 до 90 дни
след края на календарната година, през която
сметката е престанала да отговаря на условията по ал. 2.
(4) Алинея 2 се прилага за всички или за
определена група от сметки.
(5) Ако от декларацията по ал. 1 се установи, че титуляр на сметка е местно лице
за данъчни цели на участваща юрисдикция,
предоставящата информация финансова институция счита сметката за сметка, за която
се предоставя информация.
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(6) Гражданин на Съединените американски щати се счита за местно лице за данъчни
цели в Съединените американски щати, дори
ако е местно лице за данъчни цели и на друга
юрисдикция.
(7) Ако има промяна в обстоятелствата по
отношение на нова сметка на физическо лице
и предоставящата информация финансова
институция знае или има причина да знае,
че първоначалната декларация е невярна или
ненадеж дна, предоставящата информация
финансова институция не може да използва първоначалната декларация и трябва да
получи валидна декларация, от която да се
установи къде титулярят на сметката е местно
лице за данъчни цели. Ако предоставящата
информация финансова институция не получи
валидна декларация, тя счита сметката като
сметка, за която се предоставя информация
на Съединените американски щати.
Подраздел IV
Комплексна проверка на сметки на образувания
Съществуващи сметки на образувания, за
които не се извършва комплексна проверка
Чл. 142м. (1) Предоставящата информация
финансова институция може да не извършва
комплексна проверка и да не предоставя информация за съществуващи сметки на образувание със сумарна наличност или стойност
към 31 декември 2015 г., които не надвишават
левовата равностойност на 250 000 щатски
долара.
(2) За целите на FATCA споразумението
сумарната наличност или стойност на сметките по ал. 1 се определя към 30 юни 2014 г.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат за всички или
за определена група от сметки.
(4) Когато сумарната наличност или стойност на съществуваща сметка на образувание
надвиши левовата равностойност на 250 000
щатски долара към последния ден на която
и да е следваща календарна година, предоставящата информация финансова институция
извършва комплексна проверка по реда на
чл. 142н.
(5) За целите на FATCA споразумението
сумарната наличност или стойност по ал. 4
трябва да надвишава левовата равностойност
на 1 000 000 щатски долара.
Комплексна проверка на съществуващи сметки на образувания
Чл. 142н. (1) Предоставящата информация
финансова институция трябва да определи
дали съществуваща сметка на образувание,
за която не е приложен чл. 142м, ал. 1 и 2, е
държана от едно или повече образувания, които
са лица, за които се предоставя информация,
или от пасивно нефинансово образувание с
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едно или повече контролиращи лица, които
са лица, за които се предоставя информация,
прилагайки процедурите по ал. 2 и 3.
(2) Определяне дали образуванието е лице,
за което се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова
институция преглежда информацията, поддържана за регулаторни цели или за връзка с
клиента (включително информация, събрана
съгласно МИП процедурите), за да определи
юрисдикцията, на която титулярят на сметката
е местно лице за данъчни цели;
2. ако съгласно информацията титулярят
на сметката е местно лице за данъчни цели
на участваща юрисдикция, предоставящата
информация финансова институция счита
сметката като сметка, за която се предоставя
информация, освен ако получи декларация
от титуляря на сметката или въз основа на
информацията, с която разполага или която
е публично достъпна, определи, че титулярят
на сметката не е лице, за което се предоставя
информация.
(3) Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или
повече контролиращи лица, които са лица,
за които се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова
институция трябва да определи дали титуляр
на сметката (включително образувание, което
е лице, за което се предоставя информация) е
пасивно нефинансово образувание с едно или
повече контролиращи лица, които са лица, за
които се предоставя информация, въз основа
на следните проверки:
а) предоставящата информация финансова
институция трябва да получи декларация от
титуляря на сметката, за да определи дали е
пасивно нефинансово образувание, освен ако
въз основа на информацията, с която разполага
или която е публично достъпна, определи, че
титуляр на сметката е активно нефинансово
образувание и не е финансова институция
по § 1а, т. 47, буква „б“ от допълнителните
разпоредби, от неучастваща юрисдикция; когато предоставящата информация финансова
институция не може обосновано да определи
дали титулярят на сметката е активно нефинансово образувание, се приема, че той е
пасивно нефинансово образувание;
б) предоставящата информация финансова
институция може да използва информацията,
събрана и поддържана в съответствие с МИП
процедурите, за да определи контролиращите
лица на титуляр на сметката;
в) за да определи дали контролиращо лице
на пасивно нефинансово образувание е лице,
за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция
използва едно от следните средства:
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аа) информацията, събрана и поддържана
в съответствие с МИП процедурите, когато
сметката е със сумарна наличност или стойност, които не надвишават левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара;
бб) декларацията от титуляря на сметката
или контролиращото лице за юрисдикцията,
на която контролиращото лице е местно лице
за данъчни цели;
2. ако някое от контролиращите лица на
пасивно нефинансово образувание е лице, за
което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция счита
сметката за сметка, за която се предоставя
информация.
(4) Предоставящата информация финансова
институция трябва да приложи процедурите
за комплексна проверка по този член до 6
месеца, считано от края на календарната
година, през която сметката е престанала да
отговаря на условията по чл. 142м.
(5) Ако е налице промяна в обстоятелствата
по отношение на съществуваща сметка на образувание, вследствие на която предоставящата
информация финансова институция знае или
има причина да знае, че декларацията или
друга документация, свързана със сметката,
е невярна или ненадеждна, предоставящата
информация финансова институция определя
отново статута на сметката по реда на този
член.
Сметка с титуляр – неучастваща финансова
институция
Чл. 142о. За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали
съществуваща сметка на образувание е с
титуляр – неучастваща финансова институция,
прилагайки следните процедури:
1. предоставящата информация финансова
институция трябва да прегледа информацията,
събрана за регулаторни цели или за връзка с
клиентите (включително информация, събрана
съгласно МИП процедурите), за да определи
дали титуляр на сметката е финансова институция;
2. предоставящата информация финансова институция трябва да провери глобалния
идентификационен номер на посредник на
финансовата институция в списъка, публикуван от Службата за вътрешни приходи на
Съединените американски щати, или друга
информация, която е налична или публично
достъпна, за да определи дали титуляр на
сметката е българска финансова институция, финансова институция на партньорска
юрисдикция или чуждестранна финансова
институция, която не е считана за неучастваща
финансова институция; в този случай не се
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извършва последваща комплексна проверка
и предоставяне на информация във връзка
със сметката;
3. във всички останали случаи предоставящата информация финансова институция
трябва да получи декларация от финансовата
институция, за да определи нейния статут и
дали следва да предоставя информация за
сумарните плащания към тази финансова
институция по реда на чл. 142в, ал. 3;
4. когато титуляр на сметката е неучастваща финансова институция, включително
българска финансова институция или финансова институция на партньорска юрисдикция,
които са считани от Службата за вътрешни
приходи на Съединените американски щати за
неучастваща финансова институция, предоставящата информация финансова институция
предоставя информация за сумарните плащания по сметката по реда на чл. 142в, ал. 3.
Комплексна проверка на нови сметки на
образувания
Чл. 142п. (1) Предоставящата информация
финансова институция трябва да определи
дали нова сметка на образувание се държи
от едно или повече образувания, които са
лица, за които се предоставя информация,
или от пасивно нефинансово образувание с
едно или повече контролиращи лица, които
са лица, за които се предоставя информация,
като прилага процедурите по ал. 2 и 3.
(2) Определяне дали образуванието е лице,
за което се предоставя информация:
1. при откриване на нова сметка на образувание предоставящата информация финансова
институция трябва да получи декларация,
която може да бъде част от документацията
за откриване на сметката, въз основа на която
да определи юрисдикцията, на която титулярят на сметката е местно лице за данъчни
цели, както и да потвърди достоверността на
тази декларация въз основа на информацията, получена при откриването на сметката,
включително всякаква документация, събрана
в съответствие с МИП процедурите;
2. ако образувание удостовери, че не е местно лице за данъчни цели на никоя юрисдикция, предоставящата информация финансова
институция използва адреса на централното
управление на образуванието, за да определи
къде то е местно лице за данъчни цели;
3. ако в декларацията е посочено, че титулярят на сметката е местно лице за данъчни
цели на участваща юрисдикция, предоставящата информация финансова институция
счита сметката като сметка, за която се предоставя информация, освен ако въз основа на
информацията, с която разполага или която
е публично достъпна, определи, че титулярят
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на сметката не е лице, за което се предоставя
информация, по отношение на тази участваща
юрисдикция.
(3) Определяне дали образуванието е пасивно нефинансово образувание с едно или
повече контролиращи лица, които са лица,
за които се предоставя информация:
1. предоставящата информация финансова
институция трябва да определи дали титуляр
на сметката (включително образувание, което
е лице, за което се предоставя информация) е
пасивно нефинансово образувание с едно или
повече контролиращи лица, които са лица, за
които се предоставя информация, въз основа
на следните проверки:
а) предоставящата информация финансова
институция трябва да получи декларация от
титуляря на сметката, за да определи дали той
е пасивно нефинансово образувание, освен ако
въз основа на информация, с която разполага
или която е публично достъпна, определи, че
титуляр на сметката е активно нефинансово
образувание и не е финансова институция
по § 1а, т. 47, буква „б“ от допълнителните
разпоредби, от неучастваща юрисдикция; когато предоставящата информация финансова
институция не може обосновано да определи
дали титулярят на сметката е активно нефинансово образувание, се приема, че той е
пасивно нефинансово образувание;
б) предоставящата информация финансова
институция може да използва информацията,
събрана и поддържана в съответствие с МИП
процедурите, за да определи контролиращите
лица на титуляр на сметката;
в) за да определи дали контролиращо лице
на пасивно нефинансово образувание е лице,
за което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция
използва декларацията от титуляря на сметката
или от контролиращото лице;
2. ако някое от контролиращите лица на
пасивно нефинансово образувание е лице, за
което се предоставя информация, предоставящата информация финансова институция счита
сметката за сметка, за която се предоставя
информация.
(4) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция трябва да определи дали нова сметка на образувание е с титуляр неучастваща
финансова институция, прилагайки следните
процедури:
1. предоставящата информация финансова институция трябва да провери глобалния
идентификационен номер на посредник на
финансовата институция в списъка, публикуван от Службата за вътрешни приходи на
Съединените американски щати, или друга
информация, която е налична или публично
достъпна, за да определи дали титуляр на
сметката е българска финансова институция
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или финансова институция на партньорска
юрисдикция; в такъв случай не следва да се
извършва последваща комплексна проверка
и предоставяне на информация във връзка
със сметката;
2. във всички останали случаи предоставящата информация финансова институция
трябва да получи декларация от финансовата
институция, за да определи нейния статут и
дали следва да предоставя информация за
сумарните плащания към тази финансова
институция по реда на чл. 142в, ал. 3;
3. когато титуляр на сметката е неучастваща финансова институция, включително
българска финансова институция или финансова институция на партньорска юрисдикция,
считани от Службата за вътрешни приходи на
Съединените американски щати за неучастваща финансова институция, предоставящата
информация финансова институция предоставя информация за сумарните плащания по
сметката по реда на чл. 142в, ал. 3.
(5) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция може да не извършва комплексна
проверка и да не предоставя информация за
нови сметки на образувания, които са сметки
за кредитна карта или договор за револвиращ кредит, при условие че предоставящата
информация финансова институция приеме
политики и процедури, които не позволяват
наличността по сметката да надвиши левовата
равностойност на 50 000 щатски долара.
(6) Алинея 5 се прилага за всички или за
определена група от сметки.
Подраздел V
Специални правила за комплексна проверка
Специални правила за комплексна проверка
Чл. 142р. (1) Предоставящата информация
финансова институция не може да използва
декларация или документално доказателство,
ако знае или има причина да знае, че декларацията или документалното доказателство
са неверни или ненадеждни.
(2) Предоставящата информация финансова
институция може да не счита едно физическо
лице, което получава обезщетение при смърт
по застрахователен договор с откупна стойност
или анюитетен договор и е различно от титуляря/застраховащия по договора, като лице,
за което се предоставя информация, освен
ако знае или има причина да знае, че това
физическо лице е лице, за което се предоставя
информация. Предоставящата информация
финансова институция има причина да знае,
че физическото лице е лице, за което се предоставя информация, ако събраната информация съдържа индикация по чл. 142е, ал. 1,
т. 2, като в този случай или когато знае друга
причина, прилага процедурите по чл. 142т.
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(3) Предоставящата информация финансова
институция може да не предоставя информация
за групов застрахователен договор с откупна
стойност или групов анюитетен договор до
датата, на която сума е платима на застрахования служител или на ползващото лице,
ако са изпълнени следните условия:
1. груповият застрахователен договор с
откупна стойност или груповият анюитетен
договор са сключени с работодател в качеството му на застраховащ и включват 25 или
повече застраховани служители;
2. застрахованият служител има право
да получи откупна стойност или плащане
по договора, свързани с неговото участие, и
да посочи ползващи лица за изплащане на
обезщетението при смърт;
3. сумата, платима на застрахования служител или ползващото лице, не надвишава
левовата равностойност на 1 000 000 щатски
долара.
Правила за сумиране на сметки и конвертиране на валути
Чл. 142с. (1) Предоставящата информация
финансова институция прилага следните правила за сумиране на сметки и конвертиране
на валути:
1. за определяне на сумарната наличност
или стойност на финансови сметки с титуляр
физическо лице предоставящата информация финансова институция сумира всички
финансови сметки, поддържани от нея или
от свързано образувание, доколкото информационната є система позволява свързване
на сметките и сумиране;
2. за определяне на сумарната наличност
или стойност на финансови сметки с титуляр
образувание предоставящата информация финансова институция сумира всички финансови
сметки, поддържани от нея или от свързано
образувание, доколкото информационната є
система позволява свързване на сметките и
сумиране;
3. за определяне на сумарната наличност
или стойност на финансова сметка и преценката дали е на голяма стойност предоставящата
информация финансова институция сумира
всички финансови сметки, за които на отговорен служител за връзка с клиента е известно
или има причина да му бъде известно, че са
пряко или непряко притежавани, контролирани или създадени (в качество, различно от
фидуциар) от един и същ титуляр на сметка;
4. за целите на прилагането на изискванията за сумиране по този член към всеки
титуляр на финансова сметка с титуляри две
или повече лица се отнася цялата наличност
или стойност по тази финансова сметка;
5. наличностите или стойностите на финансови сметки в лева и друга валута се преизчисляват в лева и се сумират, като полученият

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

резултат се преизчислява в щатски долари;
изчисленията по тази алинея се извършват
по последния публикуван обменен курс на
Българската народна банка за предходната
календарна година.
(2) При откриване на нова сметка на физическо лице или на образувание предоставящата информация финансова институция
може да използва декларация от това лице,
получена по реда на чл. 142л и 142п преди не
повече от три години, освен ако знае или има
причина да знае, че декларацията е невярна
или ненадеждна.
(3) За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция може да използва всяка алтернативна
процедура, предвидена в приложение I на
FATCA споразумението, или всяка дефиниция,
приложима съгласно чл. 4, ал. 7 от FATCA
споразумението, при условие че това няма да
възпрепятства целите на този кодекс и след
уведомяване на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
Подраздел VI
Събиране на информация
Откриване на нови сметки
Чл. 142т. (1) При откриване на нова сметка
с декларация от титуляря на сметката предоставящата информация финансова институция събира данни, които да є позволят да
извърши процедурите за комплексна проверка
и да определи дали титулярят на сметката е
лице, за което се предоставя информация,
както следва:
1. по отношение на финансова сметка с
титуляр физическо лице:
а) име;
б) адрес по местоживеене;
в) дата и място на раждане;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е
местно лице за данъчни цели;
д) данъчен номер за всяка юрисдикция, на
която лицето е местно лице за данъчни цели;
е) всяко гражданство, което лицето притежава;
ж) задължение за уведомяване при промяна
в обстоятелствата;
з) отговорност при деклариране на неверни
данни;
и) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на
автоматичен обмен на финансова информация;
к) дата и подпис на лицето;
2. по отношение на финансова сметка с
титуляр – образувание:
а) наименование;
б) адрес;
в) данъчен номер за всяка юрисдикция, на
която лицето е местно лице за данъчни цели;
г) всяка юрисдикция, на която лицето е
местно лице за данъчни цели;
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д) определяне дали образуванието не е
определено американско лице;
е) определяне дали образуванието е финансова институция и нейния статут;
ж) определяне дали образуванието е регулярно търгувано на място за търговия на
ценни книжа, или е свързано образувание с
такова образувание;
з) определяне дали образуванието е държавно образувание, международна организация
или централна банка;
и) определяне дали образуванието е активно
или пасивно нефинансово образувание;
к) когато образуванието е пасивно нефинансово образувание, името, адреса, дата и
място на раждане и данъчния номер на всяко
контролиращо лице, както и неговите функции;
л) задължение за уведомяване при промяна
в обстоятелствата;
м) отговорност при деклариране на неверни данни;
н) потвърждение за уведомяване, че информацията по чл. 142б, ал. 1 може да е обект на
автоматичен обмен на финансова информация;
о) данни за лицето, подписващо декларацията от името на образуванието;
п) дата и подпис.
(2) Предоставящата информация финансова
институция може да използва декларацията по
ал. 1 и при прилагане на процедурите за комплексна проверка на съществуващи сметки.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите утвърждава образец
на декларацията по ал. 1, която може да бъде
използвана от предоставящите информация
финансови институции.
(4) Изпълнението на изискванията по ал. 1
и 2 не освобождава финансовата институция
от изпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и
Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма.
Подраздел VII
Поверителност на информацията и защита
на личните данни
Поверителност на информацията
Чл. 142у. (1) Информацията, обменяна с
компетентните органи на участващите юрисдикции по реда на чл. 142в, ал. 5, се смята
за данъчна и осигурителна информация по
смисъла на чл. 72.
(2) Информацията, получена от компетентните органи на участващите юрисдикции по
реда на чл. 142в, ал. 5, може да бъде използвана единствено:
1. за целите на установяване на задължения за данъци;
2. за целите на установяването и събирането на задължителни осигурителни вноски,
както и на други публични вземания по
чл. 269а, ал. 1;
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3. в хода на административни и съдебни производства във връзка с налагане на наказания
за нарушаване на данъчното законодателство;
4. за дру ги цели, извън посочените в
т. 1 – 3 – когато компетентни ят орган на
участващата юрисдикция, предоставила информацията, е разрешил това и при условие, че
в тази участваща юрисдикция информацията
може да се използва за подобни цели.
(3) Извън случаите по ал. 2, т. 3 и 4 информацията не може да бъде разкривана на
трети лица.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя реда
и условията за достъп и използването на
информацията от органите и служителите
на агенцията.
Защита на личните данни
Чл. 142ф. (1) За целите на автоматичния обмен на финансова информация, като
администратори на лични данни регистри
по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на личните
данни поддържат:
1. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
2. предоставящите информация финансови
институции.
(2) Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова
информация се извършва чрез автоматични
средства при спазване на Закона за защита на
личните данни и на международните договори, по които Република България е страна.
(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции
предприемат необходимите техническ и и
организационни мерки, за да защитят дан
ните по смисъла на чл. 23, ал. 1 от Закона
за защита на личните данни, както и определят срокове за провеждане на периодични
прегледи относно точността, адекватността и
релевантността на данните по отношение на
целите, за които са събрани.
(4) Обработването на лични данни при автоматичния обмен на финансова информация
се осъществява от изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции
съгласно изискванията на наредбата по чл. 23,
ал. 5 от Закона за защита на личните данни.
(5) Преди предоставянето на информацията
по чл. 142б, ал. 1 на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите предоставящите информация финансови институции
информират засегнатите физически лица за
автоматизираното обработване на данни и им
предоставят информацията по чл. 19, ал. 1 от
Закона за защита на личните данни.
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(6) В съответствие със Закона за защита на
личните данни всяко физическо лице, за което
се обработва информация по чл. 142б, ал. 1,
има право на достъп, заличаване, коригиране
или блокиране на отнасящите се за него лични
данни, както и да поиска от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите да бъдат уведомени участващите юрисдикции, на които са били разкрити личните
му данни, за всяко извършено заличаване,
коригиране или блокиране, с изключение на
случаите, когато това е невъзможно или е
свързано с прекомерни усилия.
(7) Администраторите на лични данни по
ал. 1 отказват достъп до лични данни, обработвани за целите на автоматичния обмен на
финансова информация, в случаите по чл. 34
от Закона за защита на личните данни.
(8) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя данните
по чл. 142б, ал. 1 на участващи юрисдикции
при спазване на изискванията на глава шеста
от Закона за защита на личните данни.
(9) Комисията за защита на личните данни
осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни за целите
на автоматичния обмен на финансова информация при осъществяването на достъпа до
тези данни, както и контрола по спазването
на Закона за защита на личните данни. При
осъществяване на контролните правомощия
администраторите на лични данни по ал. 1 са
длъжни да оказват съдействие на Комисията
за защита на личните данни при упражняване
на правомощията є по Закона за защита на
личните данни.
(10) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и предоставящите информация финансови институции
уведомяват всяко физическо лице, за което
се обменя информацията по чл. 142б, ал. 1, за
всяко нарушение на сигурността във връзка
с неговите данни, когато нарушението може
да повлияе неблагоприятно на защитата на
личните му данни или на личния му живот.
Подраздел VIII
Правила за ефективно прилагане
Правила срещу заобикаляне извършването
на комплексна проверка
Чл. 142х. (1) Предоставяща информация
финансова институция и/или всяко друго
лице не трябва да сключват сделки и/или
да прилагат практики, целящи да заобиколят извършването на комплексна проверка
и предоставянето на информация съгласно
този раздел.
(2) Ако предоставяща информация финансова институция или друго лице сключат
сделка и/или ако прилагат практики по ал. 1,
за целите на извършването на комплексна
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проверка и предоставянето на информация
съгласно този кодекс тези сделки и/или практики не се вземат под внимание.
(3) Предоставящата информация финансова
институция и/или титулярят на сметка не
трябва да извършват действия, които целят
намаляване на наличността или стойността
по сметка към края на съответната календарна година, при условие че тези действия
се извършват единствено за да се възползват
от изключенията по чл. 142к, ал. 1, чл. 142л,
ал. 2, чл. 142м, ал. 1 и 2 и чл. 142п, ал. 5. В
случай че такива действия бъдат извършени,
те не се вземат под внимание от предоставящата информация финансова институция.
Съхранение на информацията
Чл. 142ц. (1) Предоставящата информация
финансова институция съхранява информацията по чл. 142б, ал. 1, информация за предприетите действия за комплексна проверка,
както и всяка дек ларация, документално
доказателство или документ за установяване
статута на титуляря на сметката.
(2) Предоставящата информация финансова институция съхранява информацията по
ал. 1 за срок не по-малък от 5 години след
края на календарната година, през която е
закрита сметката.
Преглед на непредоставящите информация
финансови институции и изключените сметки
Чл. 142ч. Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите извършва
преглед на непредоставящите информация
финансови институции и на изключените
сметки, вк лючени в списъка по чл. 142г,
ал. 1, предоставен на Европейската комисия
съгласно чл. 142г, ал. 2, на всеки три години.
Последици от отказ за предоставяне на
декларация и/или документални доказателства
Чл. 142ш. (1) Предоставящата информация
финансова институция не открива нова сметка
на лице, което откаже да предостави декларация и/или документални доказателства и
това води до невъзможност предоставящата
информация финансова институция да изпълни
задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне на информация
съгласно този раздел.
(2) Предоставящата информация финансова институция може да закрие финансова
сметка, ако титулярят на сметката откаже
да предостави декларация или документални
доказателства и това води до невъзможност
предоставящата информация финансова институция да изпълни задълженията си за извършване на комплексна проверка и предоставяне
на информация съгласно този кодекс.
(3) Предоставящата информация финансова
институция не създава или модифицира своята
информационна система по начин, който не
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позволява свързването на финансовите сметки
на един титуляр на сметка, поддържани от
нея или от свързано образувание.
Контрол на качеството на предоставяната
информация
Чл. 142щ. Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите периодично анализира и контролира качеството
на предоставената информация и издава задължителни предписания на предоставящите
информация финансови институции.“
§ 17. В чл. 143г, ал. 3 след думите „предварително определена информация“ се добавя
„за местни лица на тази държава членка“.
§ 18. В чл. 143з, ал. 2 думите „или желае
да получава информация само за доходи,
чийто размер надвишава определен праг“ се
заличават.
§ 19. В чл. 156, ал. 5 думите „окръжния
съд“ се заменят с „административния съд“.
§ 20. В чл. 161, ал. 1 изречение трето се
изменя така: „На администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда за всяка
инстанция юрисконсултско възнаграждение в
размера на минималното възнаграждение за
един адвокат.“
§ 21. В чл. 169 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3а:
„(3а) До заявяването им за принудително
събиране задълженията за съответния вид,
установявани от общините, се погасяват по
реда на възникването им, а когато се отнасят
за една и съща година, лицето има право да
заяви кое от тях погасява.“
2. В ал. 8 след цифрата „3“ се добавя „3а“.
§ 22. В чл. 171, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „или изпълнението е
спряно по искане на длъжника“.
§ 23. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Вземанията се отписват служебно с
изтичането на срока по чл. 171, ал. 2.“
§ 24. В чл. 178, ал. 3 след думите „срока
за доброволно плащане“ запетаята и думите
„като не се прилага чл. 182, ал. 1“ се заличават.
§ 25. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „Покана“ се заменя
с „Действия“.
2. Алинея 1 се отменя.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако задължението не бъде изпълнено
в законоустановения срок, преди да бъдат
предприети действия за принудителното му
събиране, органът, установил вземането, съответно орган на Националната агенция за
приходите, може:
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1. да уведоми длъжника писмено, по телефона, с посещение на място, с електронно
съобщение на посочен от него електронен адрес
и/или по друг подходящ начин за последиците
и възможните действия по събирането на вземането, в случай че не изпълни доброволно
определените задължения;
2. ако задължението е по-голямо от 5000 лв.
и не е представено обезпечение в размер на
главницата и лихвите, да уведоми всички
органи, които по силата на нормативни актове издават лицензии или разрешения за
извършване на определени дейности, за които
се изисква удостоверяване на публичните
задължения.“
4. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „органът по ал. 1“ се заменят с „органът, установил
вземането“ и се поставя запетая.
5. Алинея 6 се отменя.
§ 26. В чл. 184, ал. 2 изречение първо
се изменя така: „Извън случаите по ал. 1
разрешение за отсрочване или разсрочване
се издава от ръководителя на съответната
администрация, чийто орган е установил задължението – за задължения до 300 000 лв. и
при условие, че разсрочване или отсрочване
се иска до две години от датата на издаване
на разрешението.“
§ 27. В чл. 191, ал. 7 т. 3 се отменя.
§ 28. В чл. 201, ал. 5, изречение първо думата „общината“ се заменя със „съответната
областна дирекция „Земеделие“.
§ 29. Създава се чл. 202а:
„Електронен запор върху вземане по сметка
в банка
Чл. 202а. (1) Електронен запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага
от публичен изпълнител при условията и по
реда на чл. 450а от Гражданския процесуален
кодекс.
(2) За събирането на публични вземания
държавата и общините са освободени от заплащането на такси и други разходи за достъпа
до Единната среда за обмен на електронни
запори по чл. 450а от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 30. В чл. 203 ал. 8 се изменя така:
„(8) Запорът върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно
съобщение до Агенцията по вписванията.
Запорът се вписва по реда за вписване на
залог върху дял от търговско дружество и
има действие от вписването му. Агенцията
по вписванията уведомява дружеството за
вписания запор.“
§ 31. В чл. 205 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „или
кораб“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Налагането на възбрана върху кораб се
извършва чрез вписване на постановлението в
съответните регистри на корабите при Изпълнителна агенция „Морска администрация“. За
извършеното вписване Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ изпраща съобщение
до длъжника. Прехвърлянето на правото на
собственост, учредяването и прехвърлянето на
вещни права и учредяването на вещни тежести
върху кораба, извършени след получаване на
постановлението за възбрана, нямат действие
спрямо публичния взискател.“
§ 32. В чл. 219, ал. 1, т. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 33. В чл. 220 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато публичното вземане не бъде
платено в срок, изпълнително производство
се образу ва въз основа на за явление по
електронен път до публичния изпълнител от
публичния взискател.“
§ 34. В чл. 221 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневния срок от
получаването на поканата по чл. 182, ал. 1“
се заменят с „в срок“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите, когато мерките по чл. 182,
ал. 2, т. 2 и ал. 4 не са предприети от съответния орган и ако задължението е в размер
над 5000 лв. и не е представено обезпечение в
размера на главницата и лихвите, публичният
изпълнител може да уведоми всички органи,
които по силата на нормативни актове издават
лицензии или разрешения за извършване на
определени дейности, за които се изисква удостоверяване на задължения към държавата.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 35. Създава се чл. 222а:
„Спиране при особени случаи
Чл. 222а. (1) С разпореждане на публичния
изпълнител принудителното изпълнение се
спира, като се начисляват лихви за срока на
спирането, в случай че след определяне начина на продажба до датата на провеждане на
търга с явно наддаване, съответно до изтичане
на срока за подаване на предложенията при
търга с тайно наддаване, длъжникът внесе 20
на сто от размера на вземанията и писмено се
задължи да внася на органа по принудително
изпълнение всеки месец по 20 на сто от тях.
Внасянето на сумите се счита за извършено
с отразяването му по съответната сметка.
(2) Когато длъжникът не плати някоя от
вноските по ал. 1, публичният изпълнител
възобновява изпълнението, без длъжникът
да може да иска ново спиране.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ, както
и по отношение на юридически лица или ед-
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нолични търговци, за които е взето решение
за прекратяване с ликвидация или е открито
производство по несъстоятелност.“
§ 36. В чл. 234 се създава ал. 6:
„(6) При отпадане на основанието за изземване и в случай че в тримесечен срок от
уведомяването длъжникът не вдигне иззетите
вещи, същите се считат за изоставени в полза на държавата. В тези случаи публичният
изпълнител издава постановление.“
§ 37. В чл. 235 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение второ се изменя така: „При
необходимост за оценката може да бъде привлечен оценител, вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България.“;
б) създава се изречение трето: „Когато в
регистъра няма експерт от съответната област или той не може или откаже да извърши
оценката, може да бъде привлечено друго
лице от съответната професия или област.“
2. В ал. 2 след думата „оценка“ се добавя
„която не може да бъде по-ниска от определената от вещото лице“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Алинея 3 не се прилага при нова продан
по реда на чл. 250, ал. 4 или чл. 254, ал. 10.
(5) Окончателната оценка не подлежи на
обжалване.“
§ 38. Член 236 се отменя.
§ 39. В чл. 238, ал. 5 числото „500“ се заменя с „5000“.
§ 40. В чл. 240, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „Ако след покриване на разноските, главницата и лихвите е налице остатък,
се прилага чл. 255.“
§ 41. В чл. 241, ал. 1 думите „и 236“ се
заличават.
§ 42. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „или чрез търг“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Прода жбата на сток и може да се
извършва чрез борсите или тържищата по
установените за тях правила за не повече от
един месец от първоначалното им предлагане на съответната борса или тържище или
чрез търг.“
3. В ал. 4 накрая се добавя „или чрез обменните бюра“.
§ 43. В чл. 243 ал. 4 се изменя така:
„(4) Съобщението се разгласява и чрез
поставянето му на местата, където ще се извършва огледът или продажбата, и се публикува на интернет страницата на Националната
агенция за приходите.“
§ 44. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „500“ се заменя с „5000“.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 2 думите „борси, тържища и“ се
заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Продажбата чрез магазини се извършва
по установените за тях правила.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Вещите по ал. 1 могат да се продават
и по електронен път по ред, определен от
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.“
§ 45. В чл. 245 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „90 на сто“ се заменят
със „75 на сто“.
2. В ал. 2 думите „80 на сто“ се заменят
с „50 на сто“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 цифрата „9“ се заменя с „6“.
§ 46. В чл. 247, ал. 4 след думите „документи за самоличност“ се поставя запетая,
добавя се „посочен електронен адрес, както и
банкова сметка, по която в определените от
закона случаи да се върне внесеният депозит“
и се поставя запетая.
§ 47. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя „на посочения от него електронен адрес“,
а в изречение второ накрая се добавя „след
изтичане на тримесечен срок от датата на
провеждане на търга“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Електронното съобщение по ал. 2 се
смята за връчено с изтичане на тридневен
срок от изпращането му.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) След плащане на цената от участник,
обявен за купувач, внесеният депозит се връща
на наддавачите, които не са били обявени за
купувачи. Ако в тримесечен срок от датата
на провеждане на търга цената не е платена
от участник, обявен за купувач, всеки наддавач, който не е обявен за купувач, може да
изтегли депозита си.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 и 4“.
§ 48. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Продажната цена на вещта на новия търг се определя в размер 75 на сто от
първоначалната тръжна цена на предишния
търг. На следващия търг продажната цена
на вещта се определя в размер 50 на сто от
първоначалната тръжна цена.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „или се насрочва
нова продан“.
§ 49. В чл. 251 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2, изречение второ думите „наименование, адрес, идентификационен номер“ се
заменят с „име/наименование, адрес, единен
идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен
код по БУЛСАТ“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „и удостоверение
за актуално състояние“ се заменят със „за
кореспонденция, електронен адрес и банкова
сметка, по която в определените от закона
случаи да се върне внесеният депозит“.
§ 50. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„След изтичане на срока по ал. 1 публичният
изпълнител обявява за купувач участника,
предложил следващата най-висока цена, като
му изпраща електронно съобщение на посочения от него електронен адрес.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Електронното съобщение по ал. 2 се
смята за връчено с изтичане на тридневен
срок от изпращането му.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „след изтичане на тримесечен срок от датата на провеждане на търга“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) След плащане на цената от участник,
обявен за купувач, внесеният депозит се връща
на наддавачите, които не са били обявени за
купувачи. Ако в тримесечен срок от датата
на провеждане на търга цената не е платена
от участник, обявен за купувач, всеки наддавач, който не е обявен за купувач, може да
изтегли депозита си.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Продажната цена на вещта на новия
търг се определя в размер 75 на сто от началната тръжна цена на предишния търг. На
следващия търг продажната цена се определя
в размер 50 на сто от първоначалната продажна цена.“
8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Когато след последния търг вещта
не бъде продадена, по искане на публичния
взискател тя му се възлага по цена 50 на
сто от първоначалната тръжна цена. Когато
публичните взискатели, направили искане за
възлагане, са повече от един, вещта се възлага
на взискателя с най-големи вземания. Уравняването на сметките между взискателите
се извършва от публичния изпълнител при
последващи изпълнения върху имуществото
на длъжника.“
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се
изменя така:
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„(10) Когато вещта не се възложи в случаите по ал. 9, тя се освобождава от изпълнение
или се насрочва нова продан.“
§ 51. В чл. 258 ал. 5 се изменя така:
„(5) Оценката на вещта се съобщава и на
съсобственика недлъжник.“
§ 52. В дял пети, глава двадесет и осма се
създава чл. 278в:
„Неизпълнение на задължение по автоматичен
обмен на финансова информация в областта на
данъчното облагане
Чл. 278в. (1) Предоставяща информация
финансова институция, която не предостави
информацията по чл. 142б, ал. 1 в срока по
чл. 142в, ал. 1 или предостави невярна информация, се наказва с имуществена санкция в
размер до 250 лв. за всяка финансова сметка. При повторно нарушение наказанието е
имуществена санкция в размер до 500 лв. за
всяка финансова сметка.
(2) Предоставяща информация финансова институция, която открие нова сметка,
без да е събрала необходимите декларации
и документални доказателства, предвидени
в процедурите за комплексна проверка, се
наказва с имуществена санкция в размер до
1000 лв. за всяка финансова сметка.
(3) Предоставяща информация финансова
институция, която не съхранява информацията
по чл. 142ц, ал. 1, се наказва с имуществена
санкция в размер до 2000 лв.
(4) Титуляр на сметка, който посочи неверни данни и обстоятелства в декларация,
предвидена по този кодекс, с цел да не се
установи статутът му на лице, за което се
предоставя информация, се наказва с глоба
или имуществена санкция в размер до 1000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание. В този
случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1.
(5) Предоставящата информация финансова институция, която наруши правилата
на чл. 142ш, ал. 3, се наказва с имуществена
санкция в размер до 2000 лв.“
§ 53. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 1а:
„§ 1а. По смисъла на глава шестнадесета,
раздел ІІІа:
1. „Предоставяща информация финансова
институция“ е всяка българска финансова
институция, която не е непредоставяща информация финансова институция.
2. „Българска финансова институция“ е:
а) всяка финансова институция, която е
местно лице за данъчни цели на Република
България, с изключение на всеки клон на такава финансова институция, който се намира
извън страната;
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б) всеки клон на финансова институция,
която не е местно лице за данъчни цели на
Република България, ако този клон се намира
в страната.
3. „Финансова институция“ означава попечителска институция, депозитарна институция,
инвестиционно образувание или определено
застрахователно дружество. Финансова институция е местно лице за данъчни цели на
една държава, ако финансовата институция
попада под юрисдикцията на тази държава
и тя има право да наложи на финансовата
институция задължение за предоставяне на
информация. Счита се, че тръст, който е финансова институция (независимо дали е местно
лице за данъчни цели на държава), попада под
юрисдикцията на една държава, ако един или
повече от попечителите са местни лица на
тази държава, освен ако тръстът предоставя
цялата информация по този кодекс на друга
държава, тъй като е нейно местно лице за данъчни цели. Счита се, че финансова институция
(с изключение на тръст), която не е местно
лице за данъчни цели (тъй като е фискално
прозрачна или попада под юрисдикция, която
не предвижда подоходен данък), попада под
юрисдикцията на една държава, когато:
а) е учредена съгласно законодателството
на тази държава;
б) има място на управление (включително
на действително управление) в тази държава,
или
в) подлежи на финансов надзор в тази
държава.
4. „Попечителска институция“ е всяко
образувание, което държи като съществена
част от стопанската си дейност финансови
активи за чужда сметка. Едно образувание
държи финансови активи за чужда сметка
като съществена част от стопанската си дейност, ако брутният доход на образуванието от
държаните финансови активи и свързаните с
тях финансови услуги е равен или надвишава
20 на сто от брутния доход на образуванието
през по-краткия от следните два периода:
а) тригодишния период, който приключва
на 31 декември преди годината, в която се
прави определянето;
б) периода, през който образуванието е
съществувало.
5. „Депозитарна институция“ е всяко образувание, което приема влогове в рамките
на обичайното извършване на банкова или
подобна стопанска дейност.
6. „Инвестиционно образувание“ е всяко
образувание:
а) което извършва преимуществено като
стопанска дейност една или повече от следните дейности или операции от името и за
сметка на клиент:
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аа) търговия с инструменти на паричния
пазар (чекове, менителници, сертификати
за депозит и други) и деривати; търговия с
чуждестранна валута, инструменти, представ
ляващи обменни операции, и инструменти,
свързани с лихвени проценти и индекси;
търговия с прехвърляеми ценни книжа или
стокови фючърси;
бб) управление на портфейли на индивидуални клиенти или на колективни инвестиционни схеми или други предприятия за
колективно инвестиране;
вв) друга форма на инвестиране, администриране или управление на финансови активи
или пари от името на други лица;
б) брутният доход на което се дължи преимуществено на инвестиране, реинвестиране
или търговия с финансови активи, ако образуванието се управлява от друго образувание,
което е депозитарна институция, попечителска институция, определено застрахователно
дружество или инвестиционно образувание,
описано в буква „а“.
Едно образувание преимуществено извършва като стопанска дейност една или повече от дейностите, описани в буква „а“, или
брутният доход на образуванието се дължи
преимуществено на инвестиране, реинвестиране или търговия с финансови активи за
целите на буква „б“, ако брутният доход на
образуванието, произтичащ от съответните
дейности, е равен или надвишава 50 на сто
от брутния доход на образуванието през пократкия от следните два периода: тригодишния
период, който приключва на 31 декември от
годината, предшестваща годината, в която се
прави определянето, или периода, през който
образуванието е съществувало.
Понятието „инвестиционно образувание“
не включва образувания, които са активни
нефинансови образувания, отговарящи на
някой от критериите в т. 48, букви „г“ – „ж“.
Настоящата точка се тълкува в съответствие
със сходната редакция на определението за
„финансова институция“ в препоръките на
Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
7. „Финансов актив“ включва:
а) ценни книжа като дял или акция в дружество; съдружие или действителна собственост в притежавани от широк кръг лица или
публично търгувани съдружия или тръстове;
дългови ценни книжа, обезпечени или необезпечени облигации или друго доказателство
за наличие на дълг;
б) дял в съдружие, стоки, суапове, в това
число лихвен суап, валутен суап, базов суап,
лихвен таван, лихвен под, суап върху стоки,
суап върху дялови ценни книжа, суап върху
капиталови индекси и подобни споразумения;
в) застрахователен договор или анюитетен
договор;
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г) всякакви участия, включително фючърс
или форуърден договор или опция, в ценни
книжа, дял в съдружие, стока или дериват
върху стока, суап, застрахователен договор
или анюитетен договор;
д) за целите на FATCA споразумението
финансови ят ак тив вк лючва и финансов
инструмент или договор с цел инвестиция,
като валутна или стокова транзакция, суап
за кредитно неизпълнение, суап, базиран на
нефинансов индекс, договор с условна главница
или други деривативни инструменти.
Финансовият актив не вк лючва пряка
собственост в недвижимо имущество, не
свързана с дълг.
8. „Определено застрахователно дружество“
е всяко образувание, което е застраховател
(или холдинг на застрахователно дружество),
което издава или е длъжно да извършва плащания по застрахователен договор с откупна
стойност или анюитетен договор.
9. „Финансова институция на участваща
юрисдикция“ е:
а) финансова институция, която е местно
лице за данъчни цели на участваща юрисдикция, с изключение на клон на финансовата
институция, който се намира извън участващата юрисдикция;
б) клон на финансова институция, която не
е местно лице за данъчни цели на участваща
юрисдикция, който се намира в участваща
юрисдикция.
10. „Финансова институция на партньорска
юрисдикция“ е:
а) финансова институция, която е местно
лице за данъчни цели на партньорска юрисдикция, с изключение на клон на финансовата
институция, който се намира извън партньорската юрисдикция;
б) клон на финансова институция, която не
е местно лице за данъчни цели на партньорска
юрисдикция, който се намира в партньорската
юрисдикция.
11. „Неучастваща финансова институция“
е финансова институция по чл. 1, ал. 1, буква
„р“ от FATCA споразумението.
12. „Непредоставяща информация финансова институция“ е всяка финансова институция, която е:
а) държавно образувание, международна
организация или централна банка, освен в
случаите на плащане, произтичащо от задължение във връзка с търговска финансова
дейност от вида, извършван от определено
застрахователно дружество, попечителска
институция или депозитарна институция;
б) пенсионен фонд с широко участие, пенсионен фонд с тясно участие, пенсионен фонд
на държавно образувание, на международна
организация или централна банка, или освободен издател на кредитни карти;
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в) всяко друго образувание с нисък риск
да бъде използвано за отклоняване от данъчно облагане, с характеристики, подобни
на някое от образуванията, описани в букви
„а“ и „б“, и което е включено в списъка на
непредоставящите информация финансови
институции, посочен в чл. 142г, ал. 1, при
условие че статусът на образуванието като
непредоставяща информация финансова институция не възпрепятства постигането на
целите на настоящия кодекс;
г) освободено предприятие за колективно
инвестиране;
д) тръст, доколкото попечителят е предоставяща информация финансова институция,
която предоставя цялата информация съгласно
задълженията по чл. 142б по отношение на
всички сметки на тръста, за които се предоставя информация;
е) за целите на FATCA споразу мението – българска финансова институция или
друго образувание, което е местно лице на
Република България, описани в приложение
II на FATCA споразумението като непредоставяща информация българска финансова
институция.
13. „Държа вно образу ва н ие“ означа ва
п ра ви т елс т во т о на Реп у бл и к а Бъ л гари я,
държава – членка на Европейския съюз, или
друга юрисдикция, всякакви административни
единици и/или политически подразделения на
Република България, държава членка или друга
юрисдикция (щат, област, окръг или община)
или всяка държавна агенция или институция
на Република България, държава членка или
друга юрисдикция. Това понятие включва
съставните части по т. 14, контролираните
образу вани я по т. 15 и админист ративни
единици и/или политическите подразделения
на Република България, държава членка или
друга юрисдикция.
14. „Съставна част“ на Република България,
държава членка или друга юрисдикция означава всяко лице, организация, агенция, бюро,
фонд, учреждение или друг орган независимо
от начина, по който е създаден, които представляват орган на публична власт. Нетните
приходи на органа на публична власт трябва
да са кредитирани на собствената му сметка
или на други сметки на Република България,
държавата членка или друга юрисдикция, без
никаква част от тях да се използва в полза
на частноправни субекти. Съставната част не
включва лице, което е суверен, длъжностно
лице или ръководител и което действа в
лично качество.
15. „Контролирано образувание“ е образувание на Република България, държава членка
или друга юрисдикция, което е самостоятелен
правен субект и което отговаря на следните
условия:
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а) образуванието се притежава и контролира изцяло от едно или повече държавни
образувания пряко или чрез едно или повече
контролирани образувания;
б) нетните приходи на образуванието се
кредитират на собствената му сметка или
на сметките на едно или повече държавни
образувания, без никаква част от тях да се
използва в полза на частноправни субекти;
в) в случай на прекратяване активите на
образуванието се прехвърлят на едно или
повече държавни образувания.
Не се счита, че доход се използва в полза
на частноправни субекти, ако те са бенефициери на държавна програма и дейностите
по програмата се изпълняват в обществена
полза с цел създаване на обществени блага
или ако са свързани с администриране на
етап от управлението. Независимо от горното
се приема, че доходът се използва в полза на
частноправни субекти, ако той произтича от
използването на държавно образувание за извършване на търговска дейност, като търговска
банкова дейност, при която се предоставят
финансови услуги.
16. „Международна организация“ е всяка
международна организация или изцяло притежавана от нея агенция или институция. Тази
категория включва всяка междуправителствена организация, включително наднационална
организация, която се състои преимуществено
от правителства, има действащо споразумение за седалище с Република България или
споразумение, което до голяма степен е от
подобен характер, и чийто доход не се използва
в полза на частноправни субекти.
17. „Централна банка“ е институция на Република България, държава членка или друга
юрисдикция, която съгласно законодателството или правителствен акт е основният орган,
който емитира инструменти, предназначени да
бъдат в обращение под формата на парична
единица, включително и когато е самостоятелен от правителството на държавата субект,
независимо дали е притежаван изцяло или
частично от Република България, държава
членка или друга юрисдикция.
18. „Пенсионен фонд с широко участие“ е
фонд, създаден с цел изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или
смърт или всяка комбинация от тези събития
на бенефициери, които са настоящи или бивши
служители, или на лица, посочени от такива
служители на един или повече работодатели
в замяна на предоставени услуги, при условие
че фондът:
а) няма бенефициер, който да притежава
повече от 5 на сто от активите на фонда;
б) подлежи на държавно регулиране и
предоставя информация на Националната
агенция за приходите, и
в) отговаря на едно от следните условия:
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аа) фондът е освободен от данъчно облагане
върху инвестиционен доход или облагането
на такъв доход е отсрочено или се извършва
по намалена ставка във връзка със статуса
на фонда като пенсионна схема;
бб) фондът получава най-малко 50 на сто от
общите вноски от участващи работодатели, с
изключение на трансфери на активи от други
пенсионни фондове, определени като такива
по този кодекс, или от пенсионни сметки,
описани в т. 39, буква „а“;
вв) разпределения или тегления на суми
от фонда се разрешават само при настъпване
на определени събития, свързани с пенсиониране, инвалидност или смърт (с изключение
на разпределения с прехвърляне към други
пенсионни фондове, определени като такива по
този кодекс, или пенсионни сметки, описани в
т. 39), като в случаите на разпределения или
тегления на суми преди настъпването на такива определени събития се налага неустойка;
гг) вноските, освен разрешени наваксващи
вноски, на служители във фонда са ограничени до получения от служителя доход или
не могат да надвишават годишно левовата
равностойност на 50 000 щатски долара, като
се прилагат правилата на чл. 142с за сумиране на сметки.
19. „Пенсионен фонд с тясно участие“ е фонд,
създаден с цел изплащане на обезщетения
при пенсиониране, инвалидност или смърт на
бенефициери, които са настоящи или бивши
служители, или на лица, посочени от такива
служители, на един или повече работодатели
в замяна на предоставени услуги, и отговаря
на следните условия:
а) във фонда се осигуряват по-малко от
50 лица;
б) във фонда участват един или повече
работодатели, които не са инвестиционни
образувания или пасивни нефинансови образувания;
в) вноските на служителя и на работодателя
във фонда, освен трансферите на активи от
пенсионни сметки, описани в т. 39, буква „а“,
са ограничени до получения от служителя
доход и обезщетение;
г) участниците, които не са местни лица на
Република България, нямат право на повече
от 20 на сто от активите на фонда;
д) фондът подлежи на държавно регулиране
и предоставя информация на Националната
агенция за приходите.
20. „Пенсионен фонд на държавно образувание, международна организация или централна банка“ е фонд, създаден от държавно
образувание, международна организация или
централна банка за изплащане на обезщетения
при пенсиониране, инвалидност или смърт на
бенефициери или участници, които са настоящи или бивши служители или на посочени
от тях лица, или които не са настоящи или
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бивши служители, ако обезщетенията на
такива бенефициери или участници се предоставят за извършени лични услуги в полза
на държавното образувание, международната
организация или централната банка.
21. „Освободен издател на кредитни карти“
е финансова институция, която отговаря на
следните условия:
а) финансовата институция се счита за
такава единствено поради това, че е издател
на кредитни карти, приемащ плащане над
дъл жимата наличност по картата и това
надплащане не се възстановява незабавно
на клиента;
б) към 1 януари 2016 г. финансовата институция прилага политики и процедури,
които не позволяват на клиента да извърши
надплащане над левовата равностойност на
50 000 щатски долара или гарантират, че всяко
надплащане от клиент, което надвишава тази
сума, се възстановява на клиента в рамките
на 60 дни, като във всеки случай се прилагат
правилата на чл. 142с за сумиране на сметки.
За тази цел извършеното от клиента надплащане не се отнася до кредитните наличности
за оспорени трансакции, но включва кредитни
наличности от връщане на стоки. Когато в
международен договор за автоматичен обмен
на финансова информация, ратифициран от
Република България, обнародван и влязъл в
сила, е посочена дата, различна от тази по
буква „б“, се прилага датата съгласно международния договор.
22. „Освободено предприятие за колективно
инвестиране“ е инвестиционно образувание,
регулирано като предприятие за колективно
инвестиране, при условие че цялото участие
в него се държи от или чрез физически лица
или образувания, които не са лица, за които
се предоставя информация, с изключение
на пасивни нефинансови образувания с контролиращи лица, които са лица, за които се
предоставя информация. За целите на FATCA
споразумението освободено предприятие за
колективно инвестиране е това, отговарящо
на условията по тази точка, с изключение на
случаите, в които участието се държи от физически лица и/или неучастващи финансови
институции.
23. „Финансова сметка“ е сметка, поддържана от финансова институция, която включва
депозитна сметка, попечителска сметка и:
а) в случай на инвестиционно образувание – всяко капиталово или дългово участие
във финансовата институция; независимо от
горното понятието „финансова сметка“ не
включва капиталово или дългово участие в
образувание, което е инвестиционно образувание единствено поради това, че:
аа) предоставя инвестиционни консултации
на или действа от името на, или
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бб) управлява портфейл на или действа
от името на клиент за целите на инвестирането, управлението или администрирането
на финансови активи, вложени на името на
клиента във финансова институция, различна
от това образувание;
б) в случай на финансова институция, която
не е посочена в буква „а“ – всяко капиталово
или дългово участие във финансовата институция, ако класът на участието е такъв, че
да се избегне предоставяне на информация в
съответствие с този кодекс;
в) всеки застрахователен договор с откупна стойност и всеки анюитетен договор,
сключен или поддържан от финансова институция, различен от несвързан с инвестиции,
непрехвърлим, незабавно платим пожизнен
анюитет, сключен с дадено лице за изплащане на обезщетения при пенсиониране или
инвалидност, предоставени по сметка, която
е изключена сметка;
г) за целите на FATCA споразумението, в
случай на финансова институция, която не
е посочена в буква „а“ – всяко капиталово
или дългово участие във финансовата институция, ако:
аа) участието не е регулярно търгувано на
място за търговия на ценни книжа;
бб) стойността на прякото или непрякото
участие е определена главно на база на активите, които пораждат плащанията с източник
в Съединените американски щати, върху които
се удържа данък, и
вв) класът на участието е такъв, че да се
избегне предоставяне на информация в съответствие с този кодекс;
д) терминът „финансова сметка“ не включва
сметки, които са изключени сметки по т. 39.
24. „Депозитна сметка“ включва всяка
разплащателна, спестовна, срочна, търговска
или влогова сметка, сметка, която се удостоверява с депозитен сертификат, сертификат за
спестовна сметка, инвестиционен сертификат,
дългов сертификат или друг подобен инструмент, поддържани от финансова институция
при обичайното извършване на банкова дейност или подобна стопанска дейност. Депозитната сметка включва също сума, държана
от застрахователно дружество по договор с
гарантирана инвестиция или подобно споразумение за изплащане или начисляване на
съответна лихва.
25. „Попечителска сметка“ е сметка, различна от застрахователен договор или анюитетен
договор, по която се държат един или повече
финансови активи в полза на друго лице.
26. „Капиталово участие“ в случай на съдружие, което е финансова институция, е участие
в капитала или печалбите на съдружието. В
случай на тръст, който е финансова институция, се приема, че капиталовото участие
се държи от всяко лице, което е считано за
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учредител или бенефициер на целия или на
част от тръста, или от всяко друго физическо
лице, което упражнява крайния действителен
контрол върху тръста. Лице, за което се предоставя информация, се счита за бенефициер
на тръста, ако такова лице има право да
получава пряко или непряко задължително
разпределение или може да получава пряко
или непряко разпределение от тръста по преценка на попечителя.
27. „Застрахователен договор“ е договор, с
изключение на анюитетен договор, по силата на който издателят на застрахователната
полица се съгласява да изплати обезщетение
или определена су ма при наст ъпване на
определено случайно събитие, включващо
смърт, заболяване, злополука, отговорност
или имуществен риск.
28. „Анюитетен договор“ е договор, по който
издателят се съгласява да извършва плащания
за срок, определен изцяло или отчасти от
продължителността на живота на едно или
повече лица, включително и договор, считан
за анюитетен съгласно законодателството на
Република България, държава членка или
друга юрисдикция.
29. „Застрахователен договор с откупна
стойност“ е застрахователен договор, с изключение на презастрахователен договор за обезщетение, сключен между две застрахователни
дружества, който има откупна стойност. За
целите на FATCA споразумението откупната
стойност е в размер, по-голям от левовата
равностойност на 50 000 щатски долара.
30. „Откупна стойност“ е по-гол ямата
стойност между: сумата, която застраховащият има право да получи при разваляне
или прекратяване на договора, определена
без намаление за евентуална такса при разваляне или заем по полицата, и сумата, която
застраховащият може да заема съгласно или
във връзка с договора. Независимо от това
понятието „откупна стойност“ не включва
сума, платима по застрахователен договор:
а) единствено на основание смъртта на
лице, застраховано по договор за животозастраховане;
б) като обезщетение за претърпяна телесна
повреда или заболяване или друго плащане,
предоставящо обезщетение за претърпяна
икономическа загуба вследствие на настъпването на застрахователното събитие;
в) като възстановяване на изплатена преди
това премия по застрахователен договор, с
изключение на договор за животозастраховане, свързан с инвестиции, или анюитетен
договор, поради разваляне или прекратяване
на договора, намаляване на излагането на
риск през действителния срок на договора или
произтичащо от коригиране на съобщение или
подобна грешка по отношение на премията
по договора;
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г) като дивидент за застраховащия, с изключение на дивидент при прекратяване, при
условие че дивидентът е свързан със застрахователен договор, съгласно който единствените платими обезщетения са посочените в
буква „б“;
д) като възстановяване на предварителна
премия или премиен депозит по застрахователен договор, за който премията е платима
най-малко ежегодно, ако размерът на авансовата премия или на премийния депозит не
надвишава следващата годишна премия, която
ще бъде платима по договора;
е) за целите на FATCA споразумението букви „а“, „г“ и „д“ не се прилагат и понятието
„откупна стойност“ не включва дивидент на
застраховащия на база на застрахователния
резултат във връзка с договора или съответната група.
31. „Съществуваща сметка“ е:
а) финансова сметка, поддържана от предоставяща информация финансова инстит у ци я към 31 декември 2015 г.; когато в
международен договор за автоматичен обмен
на финансова информация, ратифициран от
Република България, обнародван и влязъл в
сила, е посочена дата, различна от 31 декември
2015г., се прилага датата съгласно международния договор;
б) всяка финансова сметка на титуляр на
сметка независимо от датата, на която тази
финансова сметка е била открита, ако:
аа) титулярят на сметката притежава в
предоставящата информация финансова институция или в нейно свързано образувание
в страната и финансова сметка, която е съществуваща сметка по смисъла на буква „а“;
бб) предоставящата информация финансова институция счита финансовите сметки
по буква „а“ и всяка друга финансова сметка
на титуляря, които са съществуващи сметки
по смисъла на буква „б“, като единна финансова сметка за целите на изпълнението на
изискванията за стандартите за познаване
на клиента по чл. 142р, ал. 1 и за целите на
определянето на наличността или стойността
на всяка от финансовите сметки, когато се
прилагат прагове за наличност по сметки;
вв) при финансова сметка, за която се
прилагат МИП процедури, предоставящата
информация финансова институция прилага
МИП процедурите за сметката по буква „а“;
гг) откриването на финансовата сметка не
изисква предоставяне на нова, допълнителна
или изменена информация от титуляря на
сметката освен за целите на настоящия кодекс;
в) за целите на FATCA споразумението
„съществуваща сметка“ е финансова сметка,
поддържана от предоставяща информация
финансова институция към 30 юни 2014 г.
32. „Нова сметка“ е финансова сметка,
поддържана от предоставяща информация
финансова институция, открита на или след
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1 януари 2016 г., освен когато тя е считана
за съществуваща сметка по смисъла на т. 31,
буква „б“. За целите на прилагане на FATCA
споразумението „нова сметка“ е финансова
сметка, открита на или след 1 юли 2014 г. Когато в международен договор за автоматичен
обмен на финансова информация, ратифициран от Република България, обнародван и
влязъл в сила, е посочена дата, различна от
1 януари 2016 г., се прилага датата съгласно
международния договор.
33. „Съществуваща сметка на физическо
лице“ е съществуваща сметка с титуляр едно
или повече физически лица.
34. „Нова сметка на физическо лице“ е
нова сметка с титуляр едно или повече физически лица.
35. „Съществуваща сметка на образувание“
е съществуваща сметка с титуляр едно или
повече образувания.
36. „Сметка на малка стойност“ е съществуваща сметка на физическо лице със сумирана
наличност или стойност към 31 декември
2015 г., които не надвишават левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара. За
целите на FATCA споразумението „сметка на
малка стойност“ е съществуваща сметка на
физическо лице със сумирана наличност или
стойност към 30 юни 2014 г., които не надвишават левовата равностойност на 1 000 000
щатски долара.
37. „Сметка на голяма стойност“ е съществуваща сметка на физическо лице със
сумирана наличност или стойност към 31 декември 2015 г. или 31 декември на всяка
следваща година, които надвишават левовата
равностойност на 1 000 000 щатски долара.
За целите на FATCA споразумението „сметка
на голяма стойност“ е съществуваща сметка
на физическо лице със сумирана наличност
или стойност към 30 юни 2014 г., 31 декември
2015 г. или 31 декември на всяка следваща
година, които надвишават левовата равно
стойност на 1 000 000 щатски долара.
38. „Нова сметка на образувание“ е нова
сметка с титуляр едно или повече образувания.
39. „Изключена сметка“ е една от следните
сметки:
а) пенсионна сметка, която отговаря на
следните условия:
аа) сметката подлежи на регулиране като
лична пенсионна сметка или е част от регистрирана или регулирана пенсионна схема за
изплащане на обезщетения при пенсиониране,
включително на обезщетения при инвалидност или смърт;
бб) сметката се облага при по-благоприятни условия (вноските по сметката, които
биха подлежали на данъчно облагане, се
приспадат или се освобождават от брутния
доход на титуляря на сметката или се облагат
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с намалена ставка или облагането на доход
от инвестиции по сметката се отсрочва или
се извършва по намалена ставка);
вв) за сметката се предоставя информация
на Националната агенция за приходите;
гг) тегления се извършват, при условие че е
достигната определена възраст за пенсиониране или са настъпили инвалидност или смърт,
а за тегления преди настъпването на такива
определени събития се налагат неустойки;
дд) годишните вноски са ограничени до левовата равностойност на 50 000 щатски долара
или по-малко или е определена максимална
граница на вноските по сметката за цялата
продължителност на живота до левовата равностойност на 1 000 000 щатски долара или
по-малко, като във всеки случай се прилагат
правилата на чл. 142с за сумиране на сметки;
не се счита, че финансовата сметка не отговаря на изискванията на изречение първо само
защото по такава финансова сметка могат да
се получават активи или средства, прехвърлени от една или повече финансови сметки,
които отговарят на изискванията на буква „а“
или „б“, или от един или повече пенсионни
фондове, които отговарят на определенията
в т. 18 – 20;
б) сметка, която отговаря на следните
условия:
аа) сметката подлежи на регулиране като
инвестиционен инструмент за цели, различни
от пенсиониране, и се търгува регулярно на
място за търговия на ценни книжа или подлежи на регулиране като спестовна схема за
цели, различни от пенсиониране;
бб) сметката се облага при по-благоприятни
условия (вноските по сметката, които биха
подлежали на данъчно облагане, се приспадат или се освобождават от брутния доход
на титуляря на сметката или се облагат по
намалена ставка или облагането на доход от
инвестиции по сметката се отсрочва или се
извършва по намалена ставка);
вв) тегленията се извършват, при условие че
отговарят на специфични критерии, свързани
с целта на инвестиционната или спестовната
сметка (предоставяне на образователни или
медицински придобивки), а за тегления, извършени преди такива критерии да са изпълнени,
се налагат неустойки;
гг) годишните вноски са ограничени до
левовата равностойност на 50 000 щатски
долара или по-малко, като се прилагат правилата на чл. 142с за сумиране на сметки; не
се счита, че финансовата сметка не отговаря
на изискванията на изречение първо само защото по такава финансова сметка могат да се
получават активи или средства, прехвърлени
от една или повече финансови сметки, които
отговарят на изискванията на букви „а“ и „б“,
или от един или повече пенсионни фондове,
които отговарят на определенията в т. 18 – 20;
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в) договор за животозастраховане със застрахователен период, който ще изтече преди
застрахованото лице да навърши 90-годишна
възраст, ако договорът отговаря на следните
условия:
аа) периодичните застрахователни премии,
които не намаляват с времето, се изплащат
най-малко веднъж годишно през по-краткия
от следните два периода: периода на действие
на договора или докато застрахованото лице
навърши 90-годишна възраст;
бб) никое лице няма достъп до стойност
по договора (чрез теглене, заем или по друг
начин), без това да изисква прекратяване на
договора;
вв) сумата (освен в случай на обезщетение
при смърт), платима при предсрочно прекратяване или при прекратяване на договора,
не може да надвишава съвкупните премии,
изплатени по договора, след приспадане на
сбора от таксите при смърт и/или заболяване
и разходите (независимо дали са наложени в
действителност) за периода или периодите на
действие на договора и всяка сума, платена
преди предсрочното прекратяване или преди
прекратяването на договора;
гг) страна по договора не е приобретател
срещу възнаграждение;
г) сметка, която е държана само като част
от наследствена маса, ако документацията за
такава сметка съдържа препис от завещанието
на починалия или от акта за смърт;
д) сметка, открита във връзка с едно от
следните:
аа) съдебно разпореждане или решение;
бб) продажба, замяна или наем на движимо или недвижимо имущество или права,
ако сметката отговаря на следните условия:
ааа) сметката е захранена единствено с
авансово (начално) плащане, задатък, депозит
на сума, подходяща за обезпечаване на задължение, което произтича пряко от сделка,
или подобно плащане, или се финансира с
финансов актив, който е вложен по сметката
във връзка с продажба, замяна или наем на
имущество или права;
ббб) сметката е открита и се използва
единствено, за да обезпечи задължението на
купувача да заплати покупната цена за имущество или права, на продавача да заплати
условно задължение или на наемодателя или
наемателя да заплати обезщетение за вреди,
свързани с отдаденото под наем имущество,
както е предвидено в договор за наем;
ввв) активите на сметката, включително
полученият по нея доход, се изплащат или се
разпределят по друг начин в полза на купувача, продавача, наемодателя или наемателя
(включително за изпълнение на задължение
на такова лице) при продажба, замяна или
отказ от собственост или при прекратяване
на договора за наем;
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ггг) сметката не е гаранционна сметка
по маржин сделки или подобен вид сметка,
открита във връзка с продажба или замяна
на финансов актив;
ддд) сметката не е свързана със сметка
по буква „е“;
вв) задължение на финансова институция,
обслужваща обезпечен с недвижимо имущество заем, да задържи част от плащането
единствено с цел улесняване на плащането
на по-късен етап на данъци или застраховки,
свързани с недвижимото имущество;
гг) задължение на финансова институция
единствено да улесни плащането на данъци
на по-късен етап;
е) депозитна сметка, която отговаря на
следните условия:
аа) сметката съществува единствено поради
това, че клиент извършва плащане над дължимата сума по кредитна карта или договор
за револвиращ кредит и надплатената сума не
се възстановява незабавно на клиента;
бб) към 1 ян уари 2016 г. финансовата
институция прилага политики и процедури,
които не позволяват на клиента да извърши
надплащане над левовата равностойност на
50 000 щатски долара или гарантират, че
всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в
рамките на 60 дни, като при всеки случай се
прилагат правилата на чл. 142с; за тази цел
извършеното от клиента надплащане не се
отнася до кредитните наличности за спорни
трансакции, но включва кредитни наличности
от връщане на стоки;
ж) всяка друга сметка, която е с нисък риск
да бъде използвана за избягване на данъци, с
характеристики, които са подобни на някоя от
сметките, описани в букви „а“ – „е“, и която
е включена в списъка на изключените сметки по чл. 142г, ал. 1, при условие че статусът
на такава сметка като изключена сметка не
възпрепятства постигането на целите на настоящия кодекс.
40. „Сметка, за която се предоставя информация“ е финансова сметка, която се поддържа от предоставяща информация финансова
институция, с титуляр едно или повече лица,
за които се предоставя информация, или с
титуляр пасивно нефинансово образувание с
едно или повече контролиращи лица, които
са лица, за които се предоставя информация,
при условие че е идентифицирана като такава
съгласно процедурите за комплексна проверка.
41. „Лице, за което се предоставя информация“ е:
1. лице от участваща юрисдикция, с изключение на:
а) дружество, чиито акции се търгуват регулярно на едно или повече места за търговия
на ценни книжа;
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б) дружество, което е свързано образувание
с дружество по буква „а“;
в) държавно образувание;
г) международна организация;
д) централна банка;
е) финансова институция;
2. за целите на FATCA споразу мението – всяко определено американско лице
съгласно чл. 1, ал. 1, буква „аа“ от FATCA
споразумението.
42. „Лице от участваща юрисдикция“ е физическо лице или образувание, което е местно
лице за данъчни цели на една (или повече)
участваща юрисдикция съгласно данъчното
є законодателство, или наследствена маса
на починало лице, което е било местно лице
за данъчни цели на участваща юрисдикция;
съдружие, неперсонифицирано дружество с
ограничена отговорност или подобна правна
договореност (с изключение на тръст, който е
пасивно нефинансово образувание), за което
не може да бъде определено къде е местно
лице за данъчни цели, се счита за установено
в юрисдикцията, където е място на неговото
действително управление.
43. „Участваща юрисдикция“ е:
а) всяка друга държава – членка на Европейския съюз;
б) всяка друга юрисдикция, с която Репуб
лика България има действащо споразумение,
което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в чл. 142б,
и която е определена в списък, публикуван
от Република България и предоставен на
Европейската комисия;
в) всяка друга юрисдикция, с която Европейският съюз има действащо споразумение,
което предвижда, че юрисдикцията ще предоставя информацията, посочена в чл. 142б,
и която е определена в списък, публикуван
от Европейската комисия;
г) Съединените американски щати.
44. За целите на прилагане на FATCA
споразумението „партньорска юрисдикция“
е юрисдикция, която има действащо споразумение със Съединените американски щати за
улесняване на въвеждането в действие на Акта
за спазване на данъчното законодателство във
връзка със задгранични сметки („FATCA“) и
която е определена в списък, публикуван от
Службата за вътрешни приходи на Съединените американски щати.
45. „Контролиращи лица“ са физически
лица, които упражняват контрол над образувание. В случай на тръст това понятие
означава учредителя(ите), попечителя(ите),
пазителя(ите), бенефициера(ите) или класа
бенефициери и всяко друго физическо лице,
което упражнява окончателен действителен
контрол над тръста, а в случай на правна
договореност, различна от тръст, това понятие означава лица, заемащи равностойни или
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подобни позиции. Терминът „контролиращи
лица“ се тълкува в съответствие с понятието „действителен собственик“ по смисъла
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари и препоръките на Финансовата група за
действие срещу изпирането на пари.
46. „Нефинансово образувание“ е всяко
образувание, което не е финансова институция.
47. „Пасивно нефинансово образувание“ е:
а) нефинансово образувание, което не е
активно нефинансово образувание;
б) инвестиционно образувание по смисъла
на т. 6, буква „б“, което не е финансова институция на участваща юрисдикция.
48. „Активно нефинансово образувание“ е
нефинансово образувание, което отговаря на
някое от следните условия:
а) по-малко от 50 на сто от брутния доход
на нефинансовото образувание за предходната календарна година е пасивен доход и
по-малко от 50 на сто от активите, държани
от нефинансовото образувание през предходната календарна година, са активи, които
генерират или се държат с цел генериране на
пасивен доход; за целите на тази разпоредба
пасивният доход включва дивиденти: лихви
или друг приравнен на лихви доход, доход от
наем, авторски и лицензионни възнаграждения, анюитети, печалби от разпореждане с
финансови активи, търговия с чуждестранна
валута, нетен доход от суап и суми, получени
по застрахователен договор с откупна стойност;
б) акциите на нефинансовото образувание
се търгуват регулярно на място за търговия
на ценни книжа или е свързано образувание
с образувание, чиито акции се търгуват регулярно на място за търговия на ценни книжа;
в) нефинансовото образувание е държавно образувание, международна организация,
централна банка или образувание, което се
притежава изцяло от едно или повече от тях;
г) дейностите на нефинансовото образувание или значителна част от тях се състоят от
държането (изцяло или частично) на акции
в обращение във или от предоставянето на
услуги и финансиране на едно или повече
дъщерни дружества, които се занимават със
сделки или стопанска дейност, различни от
тези на финансова институция, с изключение
на случаите, когато образуванието функционира (или се представя) като инвестиционен
фонд (фонд за дялово инвестиране, фонд за
рисково инвестиране, фонд за изкупуване
на задлъжнели предприятия и други) или
инвест иц ионен инс т ру мен т, чи я т о цел е
придобиване или финансиране на дружества
и участие в тези дружества като капиталов
актив за инвестиционни цели;
д) нефинансовото образувание не извършва
стопанска дейност и не е развивало такава в
миналото, но инвестира в активи с намерението да извършва стопанска дейност, раз-
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лична от тази на финансова институция, за
срок 24 месеца от датата на първоначалното
му създаване;
е) нефинансовото образувание не е извършвало дейност като финансова институция
през последните пет години и е в процес на
ликвидация или се преструктурира с цел да
продължи или да започне отново да извършва
стопанска дейност в област, различна от тази
на финансова институция;
ж) нефинансовото образувание извършва
преимуществено финансиране и хеджиране
на трансакции на или за свързани образувания, които не са финансови институции,
и не предоставя услуги по финансиране или
хеджиране на други образувания, с които не е
свързано образувание, при условие че групата
от свързани образувания се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от
тази на финансова институция;
з) нефинансово образувание, което отговаря
на следните условия:
аа) създадено е и извършва дейност изключително за религиозни, благотворителни,
научни, художествени, културни, спортни или
образователни цели, или е професионална организация, съюз на предприемачи, търговска
камара, работническа организация, земеделска
или градинарска организация, гражданско
обединение или организация, чиято основна
дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние;
бб) освободено е от облагане с подоходен
данък в юрисдикцията, на която е местно лице;
вв) няма участници или членове, които да
имат материален интерес от неговия доход
или активи;
гг) учредителните документи на нефинансовото образувание или законодателството
на юрисдикцията, на която е местно лице за
данъчни цели, не допускат доход или активи на нефинансовото образувание да бъдат
разпределени или предоставени в полза на
частноправен субект или на образувание,
което не е създадено с благотворителна цел
(освен когато нефинансовото образувание
извършва благотворителната си дейност или
плаща разумно възнаграждение за предоставени услуги или за закупуване на имущество
на пазарни цени);
дд) учредителните документи на нефинансовото образувание или законодателството
на юрисдикцията, на която е местно лице,
изискват при ликвидация или прекратяване
на нефинансовото образувание всички негови
активи да бъдат разпределени в полза на държавно образувание или на друга организация
с нестопанска цел или да бъдат наследени от
юрисдикцията, на която е местно лице;
и) за целите на FATCA споразумението
нефинансово образувание, което е установено
на територии на Съединените американски
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щати по чл. 1, ал. 1, буква „б“ от FATCA споразумението и на което всички собственици
са местни лица за данъчни цели на тези територии, всяко удържащо данък чуждестранно
гражданско дружество или удържащ данък
чуждестранен тръст съгласно националното
законодателство на Съединените американски
щати, както и нефинансово образувание, което е изключено чуждестранно нефинансово
образувание по смисъла на раздел VI, буква
Б, т. 4(и) от приложение I на FATCA споразумението.
49. „Титуляр на сметка“ е лице, което е
вписано или е идентифицирано като титуляр
на финансова сметка от финансовата институция, която поддържа сметката. Лице, с
изключение на финансова институция, което
е титуляр на финансова сметка в полза на
или за сметка на друго лице в качеството на
агент, попечител, пълномощник, подписващо
лице, инвестиционен съветник или посредник,
не се счита за титуляр на сметка за целите
на този кодекс, а за титуляр на сметката се
приема другото лице. При застрахователен
договор с откупна стойност или анюитетен
договор титуляр на сметката е всяко лице с
право на получаване на откупната стойност
или с право на промяна на бенефициера по
договора. Когато няма лице с право на получаване на откупната стойност или на промяна
на бенефициера, титуляр на сметката е всяко
лице, посочено в договора като собственик,
и всяко лице с право да получи плащане
по договора. При настъпване на падежа на
застрахователен договор с откупна стойност
или на анюитетен договор всяко лице, което
има право да получи плащане по договора,
се счита за титуляр на сметката.
50. „МИП процедури“ са процедури за
комплексна проверка на клиента от страна
на предоставящата информация финансова
институция за прилагане на мерките срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма или други подобни изисквания, които
се прилагат от предоставящата информация
финансова институция.
51. „Образувание“ е юридическо лице или
правна договореност, включително търговско
дружество, съдружие, тръст или фондация.
52. Едно образувание е „свързано образувание“ с друго образувание, когато:
а) едното образувание контролира другото;
б) двете образувания са под общ контрол,
или
в) двете образувания са инвестиционни
образувания по смисъла на т. 6, буква „б“ и
са под общо управление, като това управление
изпълнява задълженията за комплексна проверка на такива инвестиционни образувания.
Контрол означава пряка или непряка собственост на повече от 50 на сто от гласовете
и/или участието в образуванието.
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53. „Данъчен номер“ е данъчен идентификационен номер или негов функционален
еквивалент при липсата на данъчен номер. За
целите на FATCA споразумението „данъчен
номер“ е идентификационен номер на американски федерален данъкоплатец (включително
идентификационен номер на работодател, социалноосигурителен номер или индивидуален
данъчен идентификационен номер).
54. „Документални доказателства“ са:
а) удостоверение за местно лице, издадено от оправомощен публичен орган (правителство, държавна агенция или община) на
юрисдикцията, в която титулярят на сметката
е местно лице;
б) по отношение на физическо лице – всеки
валиден документ за самоличност, издаден от
оправомощен публичен орган (правителство,
държавна агенция или община), който съдържа
името на лицето и обичайно се използва за
установяване на самоличността;
в) по отношение на образувание – всеки
официален документ, издаден от оправомощен публичен орган (правителство, държавна
агенция или община), който съдържа наименованието на образуванието и адреса на неговото централно управление в юрисдикцията,
на която това образувание е местно лице за
данъчни цели, или в друга юрисдикция, в
която е било учредено или създадено;
г) всеки одитиран финансов отчет, кредитен
отчет на трето лице, документи за несъстоятелност или документ, издаден от регулатор
на ценни книжа;
д) по отношение на съществуваща сметка
на образувание – предоставящата информация финансова институция може да използва
като документално доказателство и всяка
класификация от своите регистри по отношение на титуляря на сметката, която е била
определена въз основа на стандартизирана
класификация на икономическите дейности,
била е вписана в съответствие с обичайната
є стопанска практика за целите на МИП
процедурите или за други регулаторни цели
(с изключение на данъчни цели) и която е
била прилагана преди датата, използвана
за класифициране на финансовата сметка
като съществуваща сметка, при условие че
на предоставящата информация финансова
институция не е известно или няма причина
да є е известно, че такава класификация е
невярна или ненадеждна.
55. „Стандартизирана класификация на икономическите дейности“ означава Националната класификация на икономическите дейности
или друга стандартизирана класификация,
използвана за класифициране на предприятия
по вид на извършваната стопанска дейност за
цели, различни от данъчни цели.
56. „Промяна в обстоятелствата“ е получаване на допълнителна информация, отна-
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сяща се до или противоречаща на статуса на
дадено лице, която включва всяка промяна
или добавяне на информация:
а) по сметката за титуляря (включително
добавяне, замяна или друга промяна на титуляря на сметката);
б) по всяка свързана сметка, при прилагане на правилата за сумиране на сметки по
чл. 142с, ако такава промяна или добавяне
на информация засяга статута на титуляря
на сметката.
57. „Сметка, поддържана от финансова
институция“ е, както следва:
а) в случаите на попечителска сметка – от
финансовата институция, която е попечител
на активите по сметката (включително финансова институция, която държи активи на
името на посредник/брокер за титуляр на
сметка в такава институция);
б) в случаите на депозитна сметка – от
финансовата институция, която е длъжна да
извършва плащания по сметката (с изключение
на агент на финансова институция, независимо дали този агент е финансова институция);
в) в случаите на капиталово или дългово
участие във финансова институция, което
съставлява финансова сметка – от тази финансова институция;
г) в случаите на застрахователен договор с
откупна стойност или анюитетен договор – от
финансовата институция, която е длъжна да
извършва плащания по договора.
58. „Адрес на централно управление на
образувание“ е мястото, на което се намира
неговото действително управление, и изключва адрес, използван единствено за целите на
кореспонденцията, освен ако това е единственият адрес на образуванието, посочен като
негов регистриран адрес в устройствените
му документи.
59. „Групов застрахователен договор с откупна стойност“ е застрахователен договор с
откупна стойност, който:
а) осигурява застрахователно покритие на
физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско сдружение, синдикална
организация или друго сдружение или група;
б) изисква заплащане на премия за всеки
член на групата (или подгрупа в рамките на
групата), която е определена, без да се вземат
предвид индивидуални здравни характеристики, различни от възраст, пол и навици по
отношение на тютюнопушенето на члена (на
подгрупата) на групата (или на подгрупата в
рамките на групата).
60. „Групов анюитетен договор“ е анюитетен договор, по който:
а) ползващи лица са физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско
сдружение, синдикална организация или друго
сдружение или група, и
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б) срещу плащане на договорена премия
се осигурява пожизнен или срочен анюитет,
платим незабавно или след определен период,
в който се плащат дължимите премии по
договора.“
2. В § 2б думите „както и“ се заличават,
накрая се поставя запетая и се добавя „както
и на Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9
декември 2014 г. за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния
автоматичен обмен на информация в област
та на данъчното облагане (ОВ, L 359/1 от
16 декември 2014 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 54. Неприключените към датата на влизането в сила на този закон производства по
чл. 235, чл. 236 и по глава двадесет и шеста
се довършват по досегашния ред.
§ 55. Първата година, за която се обменя
информация между изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите и
компетентните органи на участващите юрисдикции, е 2016 г., освен ако в международен
договор за автоматичен обмен на финансова
информация, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, е посочена
различна година.
§ 56. Първата година, за която се обменя
информация между изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите и
компетентните органи на Съединените американски щати, е 2014 г.
§ 57. За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция предоставя информация, както следва:
1. за 2014 г. – данните по чл. 142б, ал. 1,
т. 1 – 5;
2. за 2015 г. – данните по чл. 142б, ал. 1,
т. 1 – 8, с изключение на т. 6, буква „б“;
3. за 2016 г. и всяка следваща година – дан
ните по чл. 142б, ал. 1, т. 1 – 8.
§ 58. За целите на FATCA споразумението първото определяне на наличността или
стойността на съществуваща сметка, за която
се предоставя информация, се извършва към
30 юни 2014 г.
§ 59. За целите на FATCA споразумението
предоставящата информация финансова институция е необходимо да бъде регистрирана на
интернет страницата на Службата по вътрешни
приходи на Съединените американски щати
преди първото предоставяне на информация.
§ 60. Предоставящата информация финансова инстит уция трябва да прик лючи
прегледа на съществуващи сметки на физически лица на голяма стойност в срок до 31
декември 2016 г. и на съществуващи сметки
на физически лица на малка стойност в срок
до 31 декември 2017 г.
§ 61. Предоставящата информация финансова институция трябва да приключи прегледа
на съществуващи сметки на образувания със
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сумарна наличност или стойност над левовата
равностойност на 250 000 щатски долара в
срок до 31 декември 2017 г.
§ 62. За целите на FATCA споразумението предоставящата информация финансова
институция трябва да приключи прегледа на
съществуващи сметки на образувания със
сумарна наличност или стойност над левовата
равностойност на 250 000 щатски долара в
срок до 30 юни 2016 г.
§ 63. Предоставящите информация финансови институции привеждат дейността си в
съответствие с разпоредбите на този закон
в едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 64. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69
от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43,
86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г.,
бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20, 70 и 109 от
2013 г.) в чл. 94, т. 8 след думите „прилагането
на“ се добавя „чл. 142б, ал. 1 и“.
§ 65. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34 и 59 от 2006 г., бр. 53 и 59
от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 22, 41, 50, 61 и 62 от
2015 г.) в чл. 85, ал. 3 думите „чл. 249, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 249, ал. 2 – 6“.
§ 66. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22, 50 и 62 от
2015 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) Българската народна банка
създава и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите
сметки, техните титуляри и упълномощените
да се разпореждат със сметките лица, както
и за лицата, наематели на сейфове в банки.
(2) Банките предоставят на БНБ информацията по ал. 1 ежемесечно.
(3) Достъп до информация от системата
имат:
1. органите на съдебната власт (съдилища,
прокуратура и следствени органи);
2. Главна дирекция „Национална полиция“
и Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
3. Държавна агенция „Национална сигурност“;
4. Националната агенция за приходите;
5. Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество.
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(4) Физически и юридически лица могат
да получават при поискване информация от
БНБ за съдържащата се за тях информация
в системата.
(5) Достъпът до системата на органите и
институциите по ал. 3 се осъществява във
връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки,
данни за които се регистрират в специален
регистър на всеки от органите и институциите.
(6) Право на достъп до системата имат
лицата, които управляват и представляват
органите и институциите по ал. 3, или оправомощени от тях длъжностни лица при
спазване на задължение за опазване тайната
на получената информация. Органите и институциите по ал. 3 приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху
оправомощените лица с право на достъп до
информацията по ал. 1.
(7) За достъпа до системата органите и
институциите по ал. 3 и лицата по ал. 4 заплащат такса, определена от БНБ с наредбата
по ал. 8 въз основа на извършени разходи.
(8) Обхватът, редът и сроковете на подаване
на информация от банките в системата, както
и за получаване на информация от системата
от съответните оправомощени институции и
лица се определят с наредба на БНБ.
(9) Информацията по ал. 1 се съхранява в
срок от 5 години от датата на нейното постъпване в БНБ.“
2. В чл. 62, ал. 11 накрая се поставя запетая и се добавя „както и информацията
по чл. 142б, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс“.
§ 67. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 60
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 4, изречение първо накрая се добавя „и не се дължат местни данъци и такси“;
б) в ал. 5, изречение второ думите „Бързоразвалящи се стоки“ се заменят със „Стоки“;
в) в ал. 6 думите „бързоразвалящи се“ се
заличават;
г) в ал. 12 след думата „съхраняването“ се
поставя запетая и се добавя „управлението“.
2. Създава се чл. 13а:
„Дисциплинарно наказващи органи и срокове
за налагане на дисциплинарни наказания
Чл. 13а. (1) Дисциплинарните наказания
на държавните служители в агенцията се
налагат от органа по назначаването, а на
служителите, заемащи длъжност по трудово
правоотношение – от техния работодател.
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(2) Дисциплинарните наказания се налагат от дисциплинарно наказващия орган
не по-късно от два месеца от откриване на
нарушението и не по-късно от две години от
извършването му.“
3. В чл. 16, ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. първоначална професионална подготовка;“
б) създава се нова т. 2:
„2. въвеждащо базово обучение на новоназначените служители, органи по приходите,
което се провежда в срок до три месеца от
издаването на акта за назначаване;“
в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 68. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 34 и
62 от 2015 г.) в чл. 35, ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „или“ се заличава.
2. Създава се нова т. 2:
„2. по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел ІІІа от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, или“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 69. 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
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 и 79 от 2015 г.) в чл. 131, ал. 4 думите
„чл. 254, ал. 7“ се заменят с „чл. 254, ал. 9“.
§ 70. 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., бр. 14, 56 и 79 от 2015 г.) в чл. 58,
ал. 1, т. 3 думите „чл. 182, ал. 2, т. 2, буква
„б“ или по чл. 221, ал. 6, т. 2“ се заменят с
„чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6“.
§ 71. Законът влиза в сила от 1 януари
2016 г., с изключение на § 66, т. 1 относно
електронната информационна система, който
влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират за издаване,
промяна или подновяване на лицензии, за
издаване на разрешения, разрешителни и
удостоверени я за регист раци я по Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, приета с Постановление № 2
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г. и бр. 21 от 2004 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите
Раздел I
Такси, които се събират от Министерството
на здравеопазването
Чл. 1. За издаване на лицензия за дейности
с наркотични вещества за медицински цели от
списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП) се събират следните
такси:
1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило разрешение за производство на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ) – 1800 лв.;
2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти по реда на ЗЛПХМ – 1400 лв.;
3. по чл. 33, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за откриване на аптека по реда
на ЗЛПХМ – 1000 лв.
Чл. 2. За подновяване на лицензия, издадена
по реда на ЗКНВП, се събират следните такси:
1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за производство на лекарствени
продукти по реда на ЗЛПХМ – 800 лв.;
2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за търговия на едро по реда на
ЗЛПХМ – 500 лв.
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Чл. 3. За промяна на обстоятелствата,
посочени в лицензия, издадена по реда на
ЗКНВП, се събират следните такси:
1. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за производство на лекарствени
продукти по реда на ЗЛПХМ – 600 лв.;
2. по чл. 32, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти по реда на ЗЛПХМ – 400 лв.;
3. по чл. 33, ал. 1 ЗКНВП на лице, получило
разрешение за откриване на аптека по реда
на ЗЛПХМ – 250 лв.
Чл. 4. За издаване на разрешение по чл. 87,
ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 550 лв.
Чл. 5. За подновяване на разрешение по
чл. 87, ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер
250 лв.
Чл. 6. За промяна на разрешение по чл. 87,
ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 200 лв.
Чл. 7. За издаване на разрешение по чл. 73,
ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 300 лв.
Чл. 8. За промяна на разрешение по чл. 73,
ал. 1 ЗКНВП се събира такса в размер 150 лв.
Чл. 9. За издаване на разрешение по чл. 59,
ал. 2 ЗКНВП се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 10. За издаване на разрешително по
чл. 47, ал. 1 ЗКНВП се събират следните такси:
1. на лице, получило лицензия по чл. 32,
ал. 1 и чл. 35, ал. 1 ЗКНВП – по 45 лв. на
наркотично вещество;
2. на лице, получило разрешение по чл. 73
ЗКНВП – 50 лв.;
3. на лице, осъществяващо дейности по
чл. 46, ал. 4 ЗКНВП:
а) за нуждите на разрешаване употребата
на лекарствен продукт – 30 лв.;
б) за клинично изпитване – 50 лв.;
в) за хуманитарна помощ – 10 лв.
Чл. 11. Таксите по този раздел се заплащат
в брой или безкасово по съответната сметка
при подаване на заявление за издаване, подновяване и промяна на лицензии и разрешения и за издаване на разрешителни по реда
на ЗКНВП.
Раздел II
Такси, които се събират от Министерството
на икономиката
Чл. 12. За издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба
в други производства, както и за износ, внос,
реекспорт, транзит и търговия в страната, за
пренасяне и превозване на вещества от първа
категория на приложение № І на Регламент
(ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно
п рек у рсорите на наркот и чни те вещест ва
(ОВ, L47 от 18.2.2004 г.), наричан по-нататък
„Регламент 273/2004“, както и на смесите, в
които те се съдържат – 2980 лв.
Чл. 13. За подновяване на лицензия за
производство, преработване, съхраняване и
употреба в други производства, както и за
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износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в
страната, за пренасяне и превозване на вещества от първа категория на приложение № І
на Регламент 273/2004, както и на смесите,
в които те се съдържат – 2980 лв.
Чл. 14. За вписване на промени в обстоятелствата по валидна лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба
в други производства, както и за износ, внос,
реекспорт, транзит и търговия в страната, за
пренасяне и превозване на веществата от първа
категория на приложение № І на Регламент
273/2004, както и на смесите, в които те се
съдържат – 120 лв.
Чл. 15. За издаване на удостоверение за
регистрация за производство, преработване,
съхраняване и употреба в други производства,
износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в
страната, за пренасяне и превозване на вещества и техните смеси от втора категория на
приложение № І на Регламент 273/2004, както
и за износ и реекспорт на вещества и техните
смеси от трета категория на приложение № І
на Регламент 273/2004 – 360 лв.
Чл. 16. За издаване на допълнение към
валидно удостоверение за регистрация за
производство, преработване, съхраняване и
употреба в други производства, износ, внос,
реекспорт, транзит и търговия в страната, за
пренасяне и превозване на вещества и техните
смеси от втора категория на приложение № І
на Регламент 273/2004, както и за износ и реекспорт на вещества и техните смеси от трета
категория на приложение № І на Регламент
273/2004 се събират следните такси:
1. за промяна на адресите на сградите, в
които се осъществява дейността – 120 лв.;
2. за промяна на вида на помещенията,
както и при изграждане на нови сгради и
помещения за производство, преработване,
влагане в други производства и съхраняване
на прекурсори на адреса, посочен в удостоверението – 120 лв.;
3. за вписване и заличаване от удостоверението на дейностите производство, преработване, влагане в други производства и
съхраняване, както и на свързаните с тези
дейности прекурсори – 120 лв.;
4. за друга промяна на вида дейности и на
списъка на прекурсорите – 25 лв.;
5. за промяна на седалището и на адреса
на управление – 25 лв.
Чл. 17. За издаване на разрешително за
внос или износ на прекурсори – 50 лв.
Чл. 18. Таксите по този раздел се заплащат
в брой или безкасово по съответната сметка
при издаване, промяна или подновяване на
лицензия, при издаване или промяна на удостоверение за регистрация и при издаване на
разрешително за внос или износ.
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Раздел III
Такси, които се събират от Министерството
на земеделието и храните
Чл. 19. За издаване на лицензия за дейности
с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списък II на приложение № 2
към чл. 3, т. 2 и от списък ІІІ на приложение
№ 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.
и бр. 70 от 2015 г.), се събират следните такси:
1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос и
износ на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
за ветеринарномедицински цели – 2000 лв.;
2. за търговия на едро в страната, за внос,
износ и съхраняване на наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински
цели – 1500 лв.;
3. за търговия на дребно и за съхраняване
на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за
ветеринарномедицинскицели – 800 лв.
Чл. 20. За подновяване на лицензия се
събират следните такси:
1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос и
износ на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
за ветеринарномедицински цели – 1000 лв.;
2. за търговия на едро в страната, за внос,
износ и съхраняване на наркотични вещества
и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински
цели – 800 лв.;
3. за търговия на дребно и за съхраняване
на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за
ветеринарномедицински цели – 500 лв.
Чл. 21. За издаване на допълнение при
промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, се събират следните такси:
1. за промяна на местонахождението на
сградите и помещенията, в които осъществяват дейността си:
а) лицата, получили лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на
едро в страната, внос и износ на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 750 лв.;
б) лицата, получили лицензия за търговия
на едро в страната, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
за ветеринарномедицински цели – 500 лв.;
в) лицата, получили лицензия за търговия
на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за
ветеринарномедицински цели – 300 лв.;
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2. за добавяне на нови наркотични вещества
и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, в списъка към лицензията
се събират следните такси:
а) лицата, получили лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на
едро в страната, внос и износ на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 500 лв.;
б) лицата, получили лицензия за търговия
на едро в страната, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
за ветеринарномедицински цели – 250 лв.;
в) лицата, получили лицензия за търговия
на дребно и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 150 лв.;
3. за промяна на името и адреса или
наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето, получило лицензия за
производство, търговия на едро или дребно
с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за
ветеринарномедицински цели – 50 лв.;
4. за промяна на ветеринарния лекар по
чл. 35, ал. 2 ЗКНВП се събира такса в размер 25 лв.;
5. за промяна на вида на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, за ветеринарномедицински цели – 25 лв.
Чл. 22. Таксите по този раздел се заплащат при подаване на заявление за издаване,
подновяване и промяна на лицензия.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За неприключилите към момента на
влизането в сила на тарифата процедури се
събират такси в досегашния размер.
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 9,
ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2015 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановление
№ 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ,
бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. в размер 53 460 лв.
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за изплащане на стипендии на ученици от
държавните спортни училища, финансирани
от министерството.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2015 г.
(2) Със сумата 108 540 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 2 от Постановление
№ 40 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7805

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2015 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда на директорите на общинските детски
градини, училища и обслужващи звена и на
педагогическите специалисти в общинските
обслужващи звена
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 249 403 лв. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати

ВЕСТНИК
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резултати от труда през учебната 2014/2015 г.
на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на
педагогическия персонал в обслужващите
звена, разпределени по общини съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 на
министъра на образованието и науката от
2010 г. за работните заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета
(обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14
от 2013 г. и бр. 71 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Община

Средства за директори на общински
училища и обслужващи звена (в лв.)

Средства за директори на общински детски
градини (в лв.)

1

2

3

Средства за педагоВсичко средства
гически персонал в
за община
общински обслужва(в лв.)
щи звена (в лв.)
4

5

Банско

5896

2000

7896

Белица

6154

1000

7154

Благоевград

18139

13000

Гоце Делчев

10478

41617

11427

10000

21427

Гърмен

6500

6000

12500

Кресна

440

1000

1440

Петрич

19338

10000

Разлог

10198

1000

11198

Сандански

11440

8000

19440

Сатовча

12274

8000

20274

Симитли

3047

4000

7047

Струмяни

985

1000

1985

Хаджидимово

4106

3000

7106

Якоруда

4924

1000

5924

Айтос

7980

6000

13980

Бургас

2728

52649

33000

Камено

4111

8000

12111

Карнобат

6771

7000

13771

Малко Търново

7204

32066

92853

933

2000

Несебър

8205

11000

2297

21502

Поморие

12748

7000

1430

21178

Приморско
Руен
Созопол

2933

2608

5000

7608

18051

12000

30051

6253

8000

14253

Средец

4215

5000

Сунгурларе

6322

8000

Царево

2332

2000

4332

Аврен

4905

5000

9905

Аксаково

6666

5000

Белослав

4740

3000

7740

Бяла

1712

1000

2712

54181

52000

Варна

9215
436

1017

17730

14758

12683

123911

Ветрино

1086

2000

3086

Вълчи дол

3983

4000

7983

Девня

2535

3000

5535

Долни чифлик

7192

5000

12192

Дългопол

7011

4000

11011

Провадия

9661

5000

Суворово
Велико Търново

2847

1000

24107

17000

444

15105

3515

44622

3847

С Т Р.

36
1

Горна Оряховица

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
3

12032
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4

13000

5
1121

26153

Елена

5936

5000

10936

Златарица

2787

4000

6787

Лясковец

4267

7000

11267

Павликени

7664

11000

18664

Полски Тръмбеш

4804

3000

7804

Свищов

7750

9000

16750

Стражица

7388

4000

Сухиндол

987

1000

3332

1000

Бойница

1666

2000

Брегово

2272

6000

14737

16000

30737

Белоградчик

Видин

962

12350
1987

328

4660
3666

411

8683

Грамада

1060

1000

2060

Димово

3666

3000

6666

Кула

1030

1000

2030

757

2000

2757

Ново село

1030

1000

2030

Ружинци

2605

4000

6605

Чупрене

1515

2000

3515

Борован

3090

2000

Макреш

661

5751

Бяла Слатина

10244

6000

Враца

22663

17000

4204

43867

7625

7000

1963

16588

Криводол

4140

2000

Мездра

7975

5000

872

13847

Мизия

4535

5000

359

9894

Оряхово

6408

4000

10408

Роман

3227

2000

5227

Хайредин

1507

1000

2507

Габрово

12686

10000

22686

Дряново

1839

1000

2839

Севлиево

11959

14000

Козлодуй

16244

6140

1826

27785

Трявна

3044

3000

Балчик

9106

13000

3203

25309

6044

Генерал Тошево

6934

12000

1118

20052

Добрич

20017

16000

36017

Добричка

19180

32000

51180

Каварна

6984

7000

Крушари

3893

4000

Тервел

7836

7000

1780

15764
7893

530

15366

Шабла

3007

1000

949

4956

Ардино

5738

3000

1191

9929

Джебел

4259

5000

1456

10715

Кирково

7163

14000

21163
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5

Крумовград

10736

9000

2071

21807

Кърджали

28962

24000

3481

56443

6911

7000

831

14742

Черноочене

5431

2000

7431

Бобов дол

2462

2000

4462

Бобошево

966

1000

1966

Момчилград

Дупница

13215

13000

26215

Кочериново

1044

2000

3044

Кюстендил

13948

6000

Невестино

1200

1000

2200

951

1000

1951

Рила
Сапарева баня

2928

2275

1000

Трекляно

468

0

468

Априлци

2060

1000

3060

Летница

1236

1000

2236

Ловеч

1010

22876

14197

9000

Луковит

5648

5000

Тетевен

9458

6000

716

16174

11278

8000

557

19835

2816

2000

Троян
Угърчин

2665

4285

25862
10648

4816

Ябланица

3931

1000

Берковица

8715

6000

Бойчиновци

4419

6000

Брусарци

2595

3000

5595

Вълчедръм

6558

7000

13558

Вършец

4016

3000

719

1000

1719

Лом

9469

11000

20469

Медковец

1631

2000

3631

Монтана

17061

12000

Чипровци

789

1000

1789

Якимово

1315

1000

2315

Георги Дамяново

4931
1360

16075
10419

623

4780

7639

33841

Батак

3611

3000

Белово

4449

2000

Брацигово

4151

5000

Велинград

14117

8000

2494

2000

39856

31000

4224

75080

6731

8000

2009

16740

1525

15690

Лесичово
Пазарджик
Панагюрище

6611
663

7112
9151

2245

24362
4494

Пещера

7165

7000

Ракитово

5643

4000

10958

9000

Стрелча

2581

1000

3581

Сърница

2830

1000

3830

Брезник

2387

1000

3387

903

1000

1903

Септември

Земен

9643
931

20889

С Т Р.

38
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658

1000

Перник

23615

15000

6650

45265

Радомир

7652

3000

495

11147

Трън

1658

918

1000

Белене

3011

3000

Гулянци

4250

8000

12250

Долна Мит рополия

8408

8000

16408

Долни Дъбник

6787

7000

13787

Искър

3103

2000

5103

Кнежа

5533

5000

10533

Левски

7613

4000

11613

Никопол

2400

9000

11400

36627

35000

3714

5000

Плевен
Пордим
Червен бряг

7719

5000

Асеновград

13531

10000

1918
207

10964

6218

82591
8714
12719

1921

25452

Брезово

3022

3000

6022

Калояново

4941

8000

12941

Карлово

12072

8000

20072

Кричим

2869

2000

4869

951

1000

1951

Куклен
Лъки

985

1000

1985

„Марица“

12055

13000

25055

Перущица

1120

2000

3120

Пловдив

57693

62000

Първомай

10832

7000

17832

20923

140616

Раковски

6927

6000

12927

„Родопи“

8897

13000

21897

Садово

7063

10000

17063

Сопот

2920

3000

5920

Стамболийски

8048

8000

1395

17443

Съединение

1935

3000

4935

Хисаря

4364

6000

10364

Завет

6200

6000

12200

Исперих

8220

24000

32220

Кубрат

8951

14000

531

23482

Лозница

6931

1000

767

8698

Разград

21002

22000

15147

58149

Самуил

3259

2000

5259

Цар Калоян

2162

2000

4162

Борово

2607

1000

3607

Бяла

4586

3000

7586

Ветово

4393

3000

7393

Две могили

2848

2000

Иваново

3299

1000

2001

6849
4299
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29368

19000

Сливо поле

2784

2000

Ценово

3090

4000

7090

Алфатар

1904

1000

2904

4220

4000

8220

10039

7000

17039

Главиница
Дулово
Кайнарджа

5391

53759
4784

3284

1000

14150

9000

Ситово

2979

2000

Тутракан

4389

3000

7389

Котел

9478

7000

16478

Нова Загора

13854

22000

Сливен

33808

27000

5954

7000

12954

Силистра

Твърдица

4284
6180

29330
4979

35854
4842

65650

Баните

1016

1000

2016

Борино

2139

2000

4139

Девин

8752

4000

Доспат

7897

7000

Златоград

7308

5000

Мадан

5918

5000

10918

Неделино

2121

3000

5121

Рудозем

3583

7000

Смолян

17415

13000

944

13696
14897

1135

13443

10583
1023

31438

Чепеларе

5562

3000

3179

11741

Столична

173655

198000

37833

409488

1136

1000

Антон

2136

Божурище

1410

2000

3410

Ботевград

10310

12000

22310

Годеч

2159

1000

3159

Горна Малина

2421

1000

3421

Долна баня

1810

1000

2810

Драгоман

1136

1000

2136

Елин Пелин

9348

11000

20348

Етрополе

3134

3000

6134

Златица

1235

2000

3235

Ихтиман

5541

4000

Копривщица

1173

1000

2162

11703
2173

Костенец

4057

3000

7057

Костинброд

5079

4000

9079

Мирково

1011

1000

2011

Пирдоп

2409

1000

3409

Правец

5729

4000

9729

Самоков

11644

5000

16644

Своге

10009

11000

21009

2309

2000

4309

Сливница

С Т Р.
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Чавдар

1086

1000

2086

Челопеч

1198

1000

2198

Братя Даскалови

5108

4000

9108

906

3000

3906

Гурково
Гълъбово

5918

4000

Казанлък

21318

18000

9918
3970

43288

Мъглиж

5301

7000

12301

Николаево

4511

4000

8511

925

2000

2925

Павел баня

9869

10000

19869

Раднево

6226

8000

14226

Опан

Стара Загора

33714

27000

Чирпан

8212

4000

60714

Антоново

3444

1000

4444

1764

13976

Омуртаг

9796

6000

15796

Опака

3026

2000

5026

Попово

9361

6000

Търговище

18814

14000

Димитровград

15361
3877

36691

14021

9000

23021

Ивайловград

1903

2000

3903

Любимец

4261

1000

5261

Маджарово

1222

1000

2222

Минерални бани

2113

1000

3113

Свиленград

7508

5000

12508

Симеоновград

3370

2000

5370

Стамболово

3091

1000

4091

Тополовград

4226

2000

6226

Харманли

7526

3000

10526

Хасково

23276

12000

35276

Велики Преслав

4168

6000

10168

Венец

3000

8000

11000

Върбица

4637

12000

16637

Каолиново

5561

16000

21561

Каспичан

5237

6000

11237

Никола Козлево

4783

7000

11783

Нови пазар

8513

9000

17513

Смядово

2967

4000

6967

Хитрино

1784

4000

23801

32000

1877

1000

Елхово

7173

2000

Стралджа

4576

2000

Шумен
Болярово

5784
10021

65822
2877

1320

10493
6576

„Тунджа“

10824

5000

962

16786

Ямбол

15416

9000

2610

27026

2105357

1893000

251046

4249403

Всичко общини:
7806
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за определяне на средствата от държавния
бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от
комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) За определяне на средствата от
държавния бюджет за издръжка на обучението
държавните висши училища се класират по
всяко професионално направление въз основа
на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда.
(2) Комплексната оценка по ал. 1 се формира въз основа на индикатори със съответна тежест, посочени в приложение № 1,
и стойностите на индикаторите, определени
по методологията на Рейтинговата система
на висшите училища в Република България,
администрирана от Министерството на образованието и науката, към 30 септември на
годината, предхождаща годината, за която се
определят средствата.
Чл. 2. Средствата от държавния бюджет за
издръжка на обучението в държавните висши
училища, изчислени по реда на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г.
за определяне на диференцирани нормативи
за издръжка на обучението за един студент
по професионални направления (обн., ДВ,
бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г.,

Група индикатори

Индикатор

ВЕСТНИК
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бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79
от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15 от
2014 г.), се умножават по коефициент за всяко
професионално направление, определен по
методиката съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Министерството на образованието и
науката всяка година до 15 януари публикува
на интернет страницата си коефициентите по
висши училища и професионални направления, определени по методиката съгласно
приложение № 2.
Чл. 4. Допълнителните средства, определени при условията и по реда на това постанов
ление, се използват от висшите училища за
финансиране на разходи по професионалното
направление, за което са получени.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2012 г. за определяне
на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши
училища в зависимост от комплексна оценка
за качеството на обучението и съответствието
му с потребностите на пазара на труда (обн.,
ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от
2013 г., бр. 8 и 15 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 от Закона
за висшето образование.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Тежест

1
2
3
Учебен процес Програмна акредитация
20 %
Институционална акредитация
5 %
Ексклузивност на преподавателския
5 %
състав
Научни
Индекс на цитируемост по научна
2 %
изследвания
област (Scopus)
Индекс на цитируемост по научна
2 %
област (Web of Knowledge)
Индекс на цитируемост без автоци4 %
тирания по научна област (Scopus)
Среден брой цитирания на документ
2 %
(Scopus)
Среден брой цитирания на документ
2 %
(Web of Knowledge)
Документи, цитирани поне веднъж
2 %
(Scopus)

Тежест за професионални направления
„Изобразително изкуство“, „Музикално
и танцово изкуство“ и „Театрално и
филмово изкуство“
4
40 %
10 %
8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
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2
3
Документи, цитирани поне веднъж
2 %
(Web of Knowledge)
Статии в научни списания (Scopus)
2 %
Статии в научни списания (Web of
2 %
Knowledge)
Индекс на повишаване на ефектив2 %
ността (Scopus)
Индекс на повишаване на ефектив2 %
ността (Web of Кnowledge)
Докторски програми в професионал4 %
ното направление
Реализация и Приложение на при добито висше
10 %
връзка с паза- образование
ра на труда
Осигурителен доход на завършилите 5 %
Безработица сред завършилите
15 %
Принос към осигурителната система 5 %
Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната 7 %
заплата за областта

Приложение № 2
към чл. 2

Методика за определяне на коефициент на висш е
училище по професионално направление
1. Определяне на коефициент на висше училище по професионално направление
1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i)
за всяко професионално направление (j)
Kij се изчислява по формулата:
Kij = Ка х Кни х Kрпт х К1м х Кпнобн,
където:
Ка е коефициент за акредитационна оценка и се
определя съгласно т. 2;
Кни е коефициент за научни изследвания и се
определя съгласно т. 3;
Kрпт е коефициент за реализация на пазара на
труда и се определя съгласно т. 4;
К1м е коефициент за първо място и се определя
съгласно т. 5;
Кпнобн е коефициент за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и
се определя съгласно т. 6.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата
по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент
по формулата по т. 1.1 под 0,80 коефициентът се
приравнява на 0,80.
1.4. В случаите, в които коефициентът на висше
училище за дадено професионално направление,
получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно
място по-напред, коефициентът се приравнява на
този на висшето училище, класирано едно място
по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от
това коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка
(Ка) се изчислява по формулата:
Ка = 1 + (ОПА – 8,3) х 0,07,
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4
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
5 %
15 %
5 %
7 %

където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на
висшите училища в Република България към 30
септември на годината, предхождаща годината, за
която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище няма
оценка от програмна акредитация по съответното
професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя
в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания
3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни)
се изчислява по формулата:
Кни = 1 – (53 – КОНИ)/238,
където КОНИ е комплексна оценка за научни
изследвания������������������������������������
, формирана от индикаторите за науч�����
ни изследвания и техните тежести по приложение
№ 1 и стойностите на индикаторите, определени
по методологията на Рейтинговата система на
висшите училища в Република България към 30
септември на годината, предхождаща годината, за
която се определят средствата.
3.2. При стойности на КОНИ, по-големи от 80,
за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на 80.
3.3. За професионалните направления „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ и „Спорт“
коефициентът за научни изследвания се определя с
размер на единица (1,00).
4. Определяне на коефициент за реализация на
пазара на труда
4.1. Коефициентът за реализация на пазара на
труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите
по индикатори „Безработица сред завършилите“ и
„Приложение на придобитото висше образование“
по следната матрица:
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„Приложение на придобитото висше Над 65
образование“ (процент)

С Т Р. 4 3
От 45 до 65 От 30 до 45

Под 30

„Безработица сред
завършилите“ (процент)
под 2,00

1,10

1,05

1,02

0,99

от 2,00 до 4,00

1,05

1,02

0,98

0,95

от 4,00 до 6,00

1,00

0,98

0,96

0,94

над 6,00

0,96

0,92

0,91

0,90

4.2. За професионални направления във висши
училища, за които няма информация по двата
показателя поради липса на завършили студенти
и съответно на данни за реализация на пазара
на труда, коефициентът за реализация на пазара
на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място
5.1. Коефициентът за първо място (К 1м) се
определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило найвисока комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единствено, което
осъществява обучение по това професионално
направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с
две (2,00) или по-малко точки от оценката на
висшето училище, получило най-висока оценка
по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо
място в случаите, в които три или повече висши
училища по професионалното направление са
получили най-високи оценки съгласно чл. 1,
разликата между които е две (2,00) или по-малко
точки и тези висши училища обучават над 75
на сто от студентите по това професионално
направление.
5.3. Коефициентът за първо място (К 1м) е в
размер на:
5.3.1. (1,10) за висши училища, определени
на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. (1,21) за висши училища, определени на
първо място съгласно т. 5.1 по професионални
направления от области на висше образование
„Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“,
„Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и
„Изкуства“ и имат стойност по индикатор „Безработица сред завършилите“ под 2,00 (процента)
и по индикатор „Приложение на придобитото
висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. (1,00) за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на
труда (Кпнобн) се определя:
6.1. за професионални направления от области
на висше образование „Хуманитарни науки“,
„Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ в
размер на (1,00);

6.2. за професионални направления от области
на висше образование „Педагогически науки“,
„Природни науки, математика и информатика“,
„Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на
първо място съгласно т. 5.1 – (1,05);
6.2.2. за висшите училища, определени на
второ и следващо място съгласно т. 5.1:
6.2.2.1. при оценка от програмната акредитация под 8,00 – (1,07);
6.2.2.2. при оценка от програмната акредитация над 8,00 – (1,025).
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за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Шумен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Шумен, считано от 10 декември 2015 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационната
комисия и да сключи договор с членовете є
до 30 декември 2015 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 30 юни 2016 г.
Ч л. 4. Тру дови т е п ра воо т ношен и я на
работещите в лечебното заведение по чл. 1
да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, да се
изплатят от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, както и другите
права и задължения на закрития Дом за
медико-социални грижи за деца – Шумен,
да се поемат от Министерството на здравеопазването.
(3) Документите от архива на закритото
лечебно заведение, с изключение на документите, предадени от ликвидационната комисия
на съответните регионален държавен архив
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и териториално поделение на Националния
осигурителен институт, да се предадат за
съхранение до изтичане на определените им
за това срокове на съответната регионална
здравна инспекция.
Чл. 6. Със сумата на неусвоените разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. за Дома за медико-социални
грижи за деца – Шумен, при необходимост
през 2015 г. чрез централния бюджет да се
осигури финансиране на социални услуги
за деца по реда на чл. 43, ал. 2 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 6 да се намалят
разходите по политика „Диагностика и лечение“, бюджетна програма „Медико-социални
грижи за деца в неравностойно положение“ по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. за сметка на намаление на
бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 6 да се намалят
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 8. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр.
20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г.,
бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от
2013 г.), и чл. 43, ал. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр.
101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр.
24, 81 и 84 от 2014 г. и бр. 27, 47, 53, 60 и 63
от 2015 г.), на ред с пореден № 20, в колона
„Численост на персонала“ числото „1426“ се
заменя с „1401“.
§ 3. В чл. 5 от Постановление № 176 на
Министерския съвет от 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за
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деца – Ветрен, община Септември, и на Дома
за медико-социални грижи за деца – Разград,
(ДВ, бр. 53 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „архивът“ и запетаята
след нея се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Документите от архива на закритите
лечебни заведения, с изключение на документите, предадени от ликвидационните комисии
на съответните регионални държавни архиви
и териториални поделения на Националния
осигурителен институт, да се предадат за
съхранение до изтичане на определените им
за това срокове на съответните регионални
здравни инспекции.“
§ 4. В чл. 5 от Постановление № 208 на
Министерския съвет от 2015 г. за закриване
на домове за медико-социални грижи за деца
(ДВ, бр. 63 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „архивът“ и запетаята
след нея се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Документите от архива на закритите
лечебни заведения, с изключение на документите, предадени от ликвидационните комисии
на съответните регионални държавни архиви
и териториални поделения на Националния
осигурителен институт, да се предадат за
съхранение до изтичане на определените им
за това срокове на съответните регионални
здравни инспекции.“
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за отменяне на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на
процедура за провеждане на избор на кандидат
за съдия и за генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз, и за съдия в Общия съд
(обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2011 г.; попр., бр. 15 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2014 г. и бр. 37 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на
процедура за провеждане на избор на кандидат
за съдия и за генерален адвокат в Съда на
Европейския съюз, и за съдия в Общия съд.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7810
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
в размер 23,2 млн. лв. за финансово осигуряване на Договор № МС-73 от 29 юни 2015 г. за
продължаване на софтуерната осигуровка за
програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване
за нуждите на държавната администрация
на Република България с покритие до 31
декември 2017 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 6,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г., със сума в размер 69,6 млн. лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2015 г., със сума в размер 23,2 млн. лв.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение на Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50,
80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр.
14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29,
43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13,
62 и 82 от 2013 г. и бр. 36, 40 и 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В пореден № 3, колона 4 тирето и думата
„магистър“ се заличават.
2. В пореден № 4, колона 4 тирето и думата
„магистър“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7811

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
за финансово осигуряване на дейности по
националните програми „С грижа за всеки
ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрени
с Решение № 299 на Министерския съвет от
2015 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 098 818 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по националните
програми „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.

(ИКТ) в училище“, одобрени с Решение № 299
на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в
предучилищното възпитание и подготовка и
в училищното образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми (НП)
Област
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна

Община
Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Струмяни
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Несебър
Поморие
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Аврен

НП „С грижа за всеки ученик“ НП „ИКТ в
училище“
модул 2 модул 3
модул 4
770
3 080

1 540

3 850
5 390
770

6 160

3 850

770
850
470
540
620

1 540
15 400
6 160
6 160

10 780
770
770
1 540
10 780
2 310
1 540
770

1 540

770

4 620
1 540
2 310

3 850

3 080

3
8
1
4

4 620
770

3
4
1
3

850
620
540
080

19
17
6
12
12
6

Общо

370
130
780
360
880
200

27
22
7
15
12
26

64 838

3
5
99
10
12

5
10
9
6

600
520
568
900

10 960

7
10
21
13
8
3
10

770
840
520
550
440
880
990
770
080
390
488
010
320
770
910
520
888
060
470
850
960
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Област
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич

ДЪРЖАВЕН
Община
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Димово
Кула
Ружинци
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла

ВЕСТНИК
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НП „С грижа за всеки ученик“ НП „ИКТ в
училище“
модул 2 модул 3
модул 4

6 160
1 540

10 010
1 540

6 930
4 620
1 540
1 540
770
3 850
3 850

4
2
4
1

620
860
620
540

4
1
6
11

620
540
160
550

6 160
1 540

3
2
1
3
14

850
310
540
850
630

7
1
1
6
3
12
6
11
11
1
3

700
144
980
160
850
320
160
462
550
540
850

13 860
13 090
8
3
3
6
2
11
3
3
7

470
080
960
160
310
550
080
850
700

770

3 000

18 120
9 220

13
9
5
13
3

090
300
140
600
220

4 360

2 480
3 520

1 540
13 860

770
1 540

770
6 160
4 620

16 420
4 360

1 540
6
2
5
11
3
4

160
310
390
550
080
620
770
1 540
770
770
4 620

1
4
3
3
1
7

540
620
080
850
540
700

6
3
11
4
1

160
850
550
620
540

770
6 160
14 630
3 454

8 880
16 744
15 152

3
3
4
5

080
850
620
390

3
6
2
5
3
5
4

850
160
310
104
080
038
488

860
320
160
310

1
6
5
6

540
930
390
160

770

4 620
770

7 590
770
13
12
6
2

4 416
11 360
11 996
18
10
18
6
11
8
6

140
300
760
360
900
780
400

Общо
12
4
10
37
10
10
3
1
40
38
5
29
14
10
13
10
25
10
21
26
1
4
1
37
10
1
6
10
28
41
16
18
4
12
22
6
23
3
35
15
18
23
35
23
18
1
13

240
400
780
370
760
010
850
540
810
560
140
770
374
560
860
520
410
010
642
620
540
620
540
770
210
520
540
160
780
900
384
544
232
620
116
910
930
260
850
388
558
760
300
770
410
720
540
090
770
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Област

Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

ДЪРЖАВЕН
Община
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Бобов дол
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Брезник
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол

ВЕСТНИК
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НП „С грижа за всеки ученик“ НП „ИКТ в
училище“
модул 2 модул 3
модул 4
770
4 620
770
1 540
3 080

770
3
1
1
3
3
8

080
540
540
850
080
470

3
3
8
9

080
850
470
240

3 080
770
770
770

4
27
3
3

620
720
080
080

6 160
6 160

18
1
2
2
13
4

480
540
640
310
860
620
770
3 080
2 112
3 080

10 010

19 100
4
6
29
2
1

620
160
260
310
540
770
5 830

7 700

2
14
5
6
2
20
4

310
630
390
160
310
790
620

1 540
3 564
6 930

3 080
6 160

33 912
4 490
29 440

8 960
46 040

10 120
11 638
10 840

2 310
770
7 590

8
4
24
3
12
2
3
3
2
6

770
448
620
640
850
320
310
080
300
310
930

770
620
390
480
390
390
770
3 080

4
5
18
5
5

2 310
3 080
3 850

300
850
080
310
870
770

5 360

6
3
40
2
1
22
12
89
24
26
3
31
3
52
21
1
1
9
14
21
6
10
1

24 300

6 400
25 300
15 160
6 440
17 620

8 800
9 240

41 500
4 940

1
6
3
2

5 280
16 100

540
160
080
310
770
770
770

12
8
62
1
1
3
15
53
6
22
8
43
18
10
14
13

1 529
3
3
3
2
1

19
4
39
16
89
5
4

5 700
9 300

2 310
3 080
2 310
20 790

Общо

4 186

870
620
302
810
500
390
620
770
760
960
980
540
540
850
510
218
930
720
470
120
480
770
320
976
090
770
130
850
470
310
540
548
320
210
400
460
850
370
300
610
110
529
540
460
520
490
160
676
540
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Област
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област

ДЪРЖАВЕН
Община
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Хисаря
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Цар Калоян
Бяла
Ветово
Русе
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Столична
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина

ВЕСТНИК
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НП „С грижа за всеки ученик“ НП „ИКТ в
училище“
модул 2 модул 3
модул 4
11 550

7 590

6 930

14 630
5 390
770
770

6 490
3 080
5 390

7 700
3 850
3 080

3 850
2 310
770
16 940
1 540

10
1
3
14

770
2 310

010
540
850
630

28 842

14 630

1 540

36
12
3
2

240
696
520
760

62
12
32
15
9

27 990

5
7
12
7

912
360
696
020

44
3
13
107
12
17
1
12
3
3
10
43
7
7
24
10
6
4
125
1
24
10
21
2
22
8
28
84
37
3
12
7
13
7

10
205
6
7
15
6

540
974
570
140
456
570

1
17
348
6
14
15
11

8 880
47 330
12 600
1 100
10 640

1 540
3 080

3 450
6 160
6 160
3 080

2 310
3 080

14 630

5 390
1 540

16 940
770
6 930
8 470
770
3 080
2 310
3 850
12 320
9 240
3 080
4 620

3 080
2 178
2
2
3
1
6
3
8
40
6

310
948
080
408
864
080
470
040
930

1 540
2 310
4 620
770
4 620
1 540
1 540
4 620
770
3 080
1 100
770
6
3
13
19
7

160
080
090
250
700

1 540
770

2 310
14 476

3 080
70 312

770
1 540
1 540
58 190

3 850

3 080
4 620

Общо

31 920
6 620
7 020
6 210
102 032
19 000
8 800
6 200
2 600
13 240
13 240

310
696
340
080
240
770
770
160
850
500
742
600
710
100
180
080
450
010
470
700
390
640
100
210
620
770
540
390
978
120
178
304
470
010
850
110
080
072
360
466
020
770
540
470
952
570
070
456
190
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Област

София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Ямбол
7812
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Община
Долна баня
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Костенец
Костинброд
Правец
Самоков
Своге
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Димитровград
Любимец
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Тополовград
Харманли
Хасково
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Нови пазар
Смядово
Шумен
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
ОБЩО:
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НП „С грижа за всеки ученик“ НП „ИКТ в
училище“
модул 2 модул 3
модул 4
2 310

6 160
7 084

1 540
1 540

6 160
8 470
5 390

8 470
9 240

4 620
770
770
3 850
2 310
2 310
8 470
2 310
2 310
1 540
10 010

1
1
4
6
4
1

540
540
620
930
620
540

9 174
4 620
9 240
770
2 310
6 930
6 160
1 540

1 540
6 160
2 310
6 160

3 080

8 470
5 390
770
1 540
3 080
3 773

3
4
8
9
1
3

080
620
910
240
540
080

1 540
4 620
4 620

2
1
2
3
6

310
540
310
080
160

770
3 080
770
6 160
1 540
3
3
3
9
541

080
080
850
240
035

2 310
5 390
1 540
2 310
1 540
9
6
10
802

240
160
010
164

770
1 540

24
14
7
9
10

800
400
120
340
157

6 200
570
6 400
49 772
5 580
19 440
12 675
64 240
7 440
14 440
3 600
12
9
6
10
2

480
460
280
960
160

16
39
17
4

016
650
730
000

6 120

770
5 390
4 280
1 540
6 930
770
13 090
819 269

8 800
65 580
1 936 350

Общо
8
7
7
8
40
14
16
9
23
5
7
3
11
62
14
24
19
4
90
18
6
29
4
5
24
30
7
10
4
3
8
21
55
17
4
3
9
6
1
6
9
5
4
28
10
97
4 098

470
084
700
470
200
400
360
340
247
390
740
650
790
015
820
060
605
620
794
990
160
070
370
390
030
250
820
960
470
080
470
406
050
730
770
850
970
160
540
930
240
820
620
050
780
920
818

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2015 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда“ с 247 550 лв.:
а) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Оценка, управление и опазване
на водите на Република България“ с 83 575 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за
управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите“ с 56 134 лв.;
в) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните
емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ с 15 032 лв.;
г) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и
възстановяване на екосистеми, местообитания,
видове и генетичните им ресурси“ с 24 775 лв.;
д) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Информиране, у частие
на обществеността в процеса на вземане
на решения и прилагане на механизмите за
контрол“ с 8263 лв.;
е) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Оценка и управление на
въздействието върху околната среда“ с 6551 лв.;
ж) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Управление на дейностите
по изменение на климата“ със 119 296 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на Националната система
за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“, бюджетна програма
„Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
със 152 188 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 95 362 лв.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 30
ноември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2015 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на транспорта“ с 6 114 300 лв.,
в т.ч. по бюджетна програма „Развитие и
поддръжка на транспортната инфраструктура“ с 4 018 100 лв. и по бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осиг у ряване на безопасност, сиг у рност и
екологосъобразност“ с 2 096 200 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на съобщенията, електронното
управление и информационните технологии“
с 5 928 903 лв., в т.ч. по бюджетна програма
„Развитие и поддържане на електронна и
съобщителна инфраструктура за държавното
управление“ със 158 285 лв. и по бюджетна
програма „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните
технологии“ с 5 770 618 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Административно обслужване,
медицинска и психологическа експертиза“
със 185 397 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2015 г., като уведоми за това министъра
на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики по бюджета
на Министерството на отбраната за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява намаление на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството
на отбраната за 2015 г. с 2 244 517 лв., както
следва:
1. по „Политика в областта на отбранителните способности“ с 2 244 497 лв., като от тях:
а) по бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – 113 011 лв.;
б) по бюджетна програма „Управление
на човешките ресурси и резерв“ – 35 354 лв.;
в) по бюджетна програма „Военна полиция“ – 18 590 лв.;
г) по бюджетна програма „Изследвания и
технологии“ – 39 892 лв.;
д) по бюджетна програма „Военно образование“ – 2 016 000 лв.;
е) по бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“ – 21 650 лв.;
2. по „Политика в областта на съюзната и
международна сигурност“, бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“, с 20 лв.
(2) Със сумата 2 244 517 лв. да се намалят
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 2. За сметка на намалението по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят допълнителни трансфери
за държавните висши военни училища, необходими за финансово подпомагане на тяхната
дейност за допълнително поставени задачи в
областта на отбраната и за участие в операции на международните сили, разпределени,
както следва:
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1. за Военната академия „Г. С. Раковски“ – 63 093 лв.;
2. за Националния военен университет
„Васил Левски“ – 1 698 771 лв.;
3. за Висшето военноморско училище „Н.
Й. Вапцаров“ – 482 653 лв.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за условията, на
които трябва да отговарят инвестиционните
проекти, финансирани с държавни заеми, и
проектите, кандидатстващи за финансиране
с държавна гаранция, и за реда за тяхното
разглеждане
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни
заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за
тяхното разглеждане.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията, на
които трябва да отговарят инвестиционните
проекти, финансирани с държавни заеми, и
проектите, кандидатстващи за финансиране
с държавна гаранция, и за реда за тяхното
разглеждане, приета с Постановление № 28
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 25
от 2011 г. и бр. 80 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за условията, на които трябва да отговарят
инвестиционните проекти, финансирани с
държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и
за реда за тяхното разглеждане
Г л а в а

п ъ р в а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ С ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ,
И РЕД ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ
Чл. 1. Инвестиционните проекти, за чието
финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни
заеми през следващата година, се разглеждат и
одобряват от Министерския съвет в рамките на
бюджетната процедура за съответната година.
Чл. 2. Министрите ежегодно представят в
Министерството на финансите предложенията си за инвестиционните проекти по чл. 1
в срока, определен от Министерския съвет в
бюджетната процедура за съответната година по чл. 67, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
Чл. 3. Министерският съвет разглежда исканията за финансиране на проекти с държавни
заеми, които отговарят на следните условия:
1. проектът да съдейства за развитието на
публичния сектор и икономиката на страната;
2. искането да е придружено от пълно
описание на проекта – наименование, цели,
технико-икономическа обосновка, включваща
финансов и икономически анализи и изведени
показатели за финансова и за икономическа
ефективност, очаквани срокове за реализация,
социално-икономически анализ на очакваните
резултати от осъществяването му, анализ на
въздействието върху околната среда;
3. да е приложен анализ за приложимостта
на режима по държавните помощи, който
включва най-малко оценка по чл. 21, ал. 2 и
3 от Закона за публичните финанси;
4. да е приложено описание на финансовите
параметри на проекта – всички източници на
финансиране и размер на съответния финансов
ресурс, размер на искания заем, срокове и
начини за усвояване на заема, предварителни
лихвени условия и погасителна схема, оценка
за размера на разходите за консултантски и
административно-управленски услуги, други
съпътстващи разходи по проекта, източници
за погасяване на заема;
5. да са представени анализ и оценка за
влиянието на външното/вътрешното финансиране и разходите по обслужването на заема
върху бюджета на съответното министерство
през периода от реализацията на проекта
до пълното погасяване на заема, като бъдат
отчетени всички инвестиционни проекти,
които се изпълняват или предстои да бъдат
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изпълнявани в системата на министерството
вносител; анализът и оценката следва да са
отнесени към параметрите, определени в последната средносрочна бюджетна процедура;
6. да са представени анализ и оценка на
рисковете и мерките за тяхното ограничаване
при реализацията на проекта;
7. да е предложена схема за осъществяване
на вътрешноведомствен контрол в съответното
министерство по отношение на изпълнението
на проекта.
Чл. 4. Министрите внасят предложенията
си за инвестиционни проекти в Министерството на финансите с придружително писмо,
съдържащо информация за:
1. значимостта на проекта за икономиката
на страната;
2. причините, поради които по проекта
не е възможно ползването на финансиране/
съфинансиране от фондовете и програмите
на Европейския съюз, други инвестиционни
механизми или партньорство с частния сектор;
3. анализ и оценка на действащите заемни
споразумения, администрирани по бюджета на
съответното министерство, и възможностите
за поемане и обслужване на нов дълг;
4. анализ и оценка на влиянието на новото
заемно финансиране върху общото ниво на
разходите за съответния сектор;
5. степен на готовност за реализацията
на проекта;
6. основните изводи от анализа по чл. 3, т. 3.
Чл. 5. (1) Министърът на финансите изготвя
списък на постъпилите предложения по чл. 2
и анализ на степента, в която са покрити
следните критерии:
1. облекчени условия на финансиране или
настояща стойност на заема под неговия номинален размер;
2. минимални административно-управленски разходи и други съпътстващи разноски
при реализирането на заема;
3. степен на готовност за реализиране на
проекта и усвояване на средствата от заема;
4. възможност за формиране на приходи
при реализацията на проекта, които да бъдат
използвани като потенциални източници за
обслужване на заема или за облекчаване на
неговото обслужване; този критерий не се
прилага при проекти със социална насоченост;
5. наличие на съвместимост с режима по
държавните помощи.
(2) Проектите, включени в списъка по
ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за
развитие при Министерск и я съвет преди
внасянето им за разглеждане и одобряване
от Министерския съвет.
Чл. 6. (1) Одобряването на проектите се
извършва при спазване на ограниченията по
чл. 29 от Закона за публичните финанси и след
оценка на влиянието им върху бюджетните
разходи, бюджетното салдо и операциите в
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частта на финансирането, както и при спазване
на фискалните правила на Закона за публичните финанси и фискалните цели, заложени в
последната средносрочна бюджетна прогноза.
(2) В случаите, когато в проекта се съдържа
държавна помощ, одобряването се извършва
при спазване на процедурите по Закона за
държавните помощи.
Чл. 7. Одобрените от Министерския съвет
проекти по чл. 5, които ще се финансират с
държавни заеми през следващата година, се
включват в разчетите по проекта на закон за
държавния бюджет за следващата година и
в проекта на актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза за съответния период.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРОЕКТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ, И РЕД ЗА ТЯХНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ
Чл. 8. Проектите, за които ще се предложи издаване на държавна гаранция по заеми
за финансирането им, които се предвижда
да бъдат сключени през следващата година,
се разглеждат и одобряват от Министерския
съвет в рамките на бюджетната процедура за
съответната година.
Чл. 9. Министрите ежегодно представят
предложенията по чл. 8 в Министерството
на финансите в срока, определен от Министерския съвет в бюджетната процедура за
съответната година по чл. 67, ал. 1 от Закона
за публичните финанси, придружени от следната информация:
1. пълно описание на проекта – наименование, цели, характеристика на извършваната
дейност, технико-икономическа обосновка,
включваща финансов и икономически анализ
и изведени показатели за финансова и икономическа ефективност, степен на готовност
за реализацията на проекта, размер на необходимите инвестиции и техническо описание
на очакваните резултати, макроикономическо
въздействие и въздействие върху околната
среда, наличие на други съпътстващи разходи;
2. анализ за приложимост на режима по
държавните помощи, който включва най-малко оценката по чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси;
3. капиталова структура на заемоискателя,
анализ на финансовото състояние на заемоискателя преди реализацията на проекта и
прогноза за финансовото му състояние след
реализацията на проекта, очаквани парични
потоци по време на и след реализацията на
проекта и източници за погасяване на искания заем;
4. финансови параметри на търсения заем,
по който се иска издаване на държавна гаранция – размер на заема, срокове и начини за
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усвояване на заема, предварителни лихвени
условия и погасителна схема, такси и други
административно-управленски разходи;
5. обезпечения или гаранционни схеми, които могат да се използват в полза на гаранта.
Чл. 10. Предложенията за финансиране
със заеми, по които се предлага издаване на
държавни гаранции, следва предварително
да са съобразени с действащото национално
и европейско законодателство в областта на
държавните помощи, предоставяни под формата на гаранции, както и с разпоредбите
на глава пета от Закона за държавния дълг.
Чл. 11. Министрите при внасяне на предложенията си по чл. 9 в Министерството на
финансите предоставят информация за:
1. значимостта на проекта за икономиката
на страната, като анализът на значимостта на
проекта включва основните изводи от икономическия анализ, финансовия анализ и анализа на ефективността (когато е релевантно);
2. причината, поради която по проекта
не се ползва финансиране/съфинансиране
от фондовете и програмите на Европейския
съюз или други инвестиционни механизми;
3. причината, поради която проектът не
се финансира на пазарен принцип и не се
ползва друг вид гаранция (банкова, корпоративна и др.);
4. рисковете при реализацията на проекта
и мерките за тяхното ограничаване;
5. обезпеченост на заемополучателя, както
и оценка на възможностите му за обслужване
на съществуващите заеми и други задължения през периода на обслужване на искания
държавногарантиран заем;
6. анализ и оценка на влиянието на новото
заемно финансиране върху общото ниво на
разходите за съответния сектор;
7. степен на готовност за реализацията на
проекта;
8. етапа на подготовка на необходимите
документи, изисквани по Закона за държавните
помощи, с оглед оценка за съвместимостта на
исканата гаранция с правилата, процедурите
и изискванията на Европейската комисия в
областта на държавните помощи под формата
на гаранции;
9. приложимостта на режима по държавните помощи и условията и параметрите,
при които ще се издава държавна гаранция
съгласно чл. 9, т. 2 и 4.
Чл. 12. (1) Министърът на финансите изготвя списък на постъпилите предложения по
чл. 9 и анализ на степента, в която са покрити
следните критерии:
1. значимост на проекта за развитието на
икономиката на страната;
2. сравнителни предимства на условията
за кредитиране в съпоставка с пазарните
ориентири;
3. дял на съпътстващите разходи спрямо
преките инвестиционни разходи;
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4. очаквани отраслови и макроикономически ефекти при реализиране на проекта;
5. степен на поеманите рискове и мерки
за тяхното ограничаване;
6. степен на обезпеченост за обслужване
на заема;
7. стопанска репутация на заемоискателя,
липса на просрочия при обслужването на
съществуващи заеми и други задължения,
приемливи стойности на показателите за
рентабилност, ефективност, ликвидност, степен на задлъжнялост и платежоспособност
(финансова автономност);
8. наличие на съвместимост с правилата
на държавните помощи.
(2) Проектите, включени в списъка по
ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за
развитие при Министерск и я съвет преди
внасянето им за разглеждане и одобряване
от Министерския съвет.
Чл. 13. Всички одобрени от Министерския
съвет проекти по чл. 12, които ще се финансират със заеми, по които се предвижда издаването на държавна гаранция през следващата
година, се включват в разчетите по проекта
на закон за държавния бюджет за следващата година и в проекта на актуализираната
средносрочна прогноза за съответния период.
Г л а в а

т р е т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ, К АНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ ИЛИ
ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ПО ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ИМ
Чл. 14. (1) В случай на възникнала невъзможност за сключване и/или влизане в сила
на заемни и/или гаранционни споразумения,
които са включени в закона за държавния
бюджет за съответната година и при необходимост от тяхното отлагане за следващата
година, минист ри те писмено у ведом яват
Министерството на финансите за възникналите обстоятелства в срока, определен от
Министерския съвет в бюджетната процедура
за съответната година.
(2) В случай на съществени изменения
в одобрените проекти по ал. 1 същите се
внасят за ново разглеждане и одобряване от
Министерския съвет по реда на глава първа
или глава втора, придружени от допълнителна
обосновка за причините, породили необходимостта от съществени изменения.
(3) Съществени изменения за проекти,
одобрени по реда на глава първа или глава
втора, са налични, когато има необходимост
от завишаване на бюджета или има настъпили
промени в управлението на проекта или други
обстоятелства, които пречат за неговото изпълнение, без това да повлияе на решението,
с което е предоставено одобрението по тези
проекти от Министерския съвет.
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(4) Проектите по ал. 1 се вк лючват в
проекта на закон за държавния бюджет за
следващата година и в проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за
съответния период.
Чл. 15. По реда на тази наредба не се внасят
за разглеждане проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на външни и/
или вътрешни заемни споразумения и/или
издаването на държавна гаранция през съответната бюджетна година, за одобрението на
които има предвиден специален ред в закон
или в акт на Министерския съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 5, ал. 3 и чл. 22 от Закона
за държавния дълг.
7841

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8,
55 и 76 от 2014 г. и бр. 14 и 37 от 2015 г.) в
приложение № 6 към чл. 8 в т. 5 числото
„161“ се заменя със „169“.
§ 2. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 20 и 76 от 2014 г. и
бр. 37 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1 в раздел II
„Структура на въоръжените сили“ в т. 2.6
„Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – военни формирования,
които не са самостоятелни юридически лица“,
в абзац „Комендантство – МО“ след думите „в Центъра за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО
за управление на кризи и реагиране при
бедствия“ се добавя „и Щабния елемент за
интегриране на сили на НАТО (NATO Force
Integration Unit (NFIU)“.
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
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§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7842

РЕШЕНИЕ № 935
ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за разместване на почивни дни през 2016 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден,
а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен
ден, а 14 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 5 септември (понеделник) за
почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 23 септември (петък) за почивен
ден, а 17 септември (събота) за работен ден.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7813

РЕШЕНИЕ № 943
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-24 Китка“, разположена на
територията на област Варна, и за уведомление
за представяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения
за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2010 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-24 Китка“,
разположена на територията на област Варна, с
размер 704 кв. км, с координати на граничните
точки от № 1 до 27 съгласно приложението.
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2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,30 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,30 ч. на 140-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа в
размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се получават в Министерството на енергетиката на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок, след представяне на платежно
нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банкова
сметка на Министерството на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута – BNBGBGSF,
IBAN – BG94 BNBG 9661 3000 1421 01,
БНБ – ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да
бъде записано: За конкурсни книжа за площ
„Блок 1-24 Китка“, закупувани в полза на кандидата, чието име се изписва задължително
на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните
книжа, подписва декларация от името на
кандидата за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдик ции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) (ДВ, бр. 1 от 2014 г.)
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
10. Кандидатът търговец, съответно обединението кандидат да притежава необходимите
за извършване на дейностите по търсене и
проучване минимални управленски възмож-
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ности, кумулативно изпълнение на следните
условия:
10.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него,
да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали, и
10.2. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него,
да представи доказателства за професионална
компетентност и опит в управлението наймалко на един проект за търсене и проучване
на подземни богатства – нефт и природен газ.
11. Кандидатът търговец или поне един
от участниците в обединението кандидат да
е реализирал нетни приходи от продажби
общо за последните три финансови години в
зависимост от датата, на която е учреден, не
по-малко от 4 000 000 лв. Когато кандидатът
е обединение, което не е юридическо лице,
изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло, или
11.1. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи препоръка от банкова или друга
финансова институция, че същият разполага
с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на нефт и природен газ в площта „Блок 1-24
Китка“, или
11.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени финансови ресурси за изпълнение
на дейностите по търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-24 Китка“.
12. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда, бонуси, обучение, притежаваните управленски и финансови възможности
в съответствие с това решение.
13. Определя депозит за участие в конкурса в размер 5000 лв., платим до срока по
т. 5 по банкова сметка на Министерството
на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове –
BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута – BNBGBGSF,
IBAN – BG75 BNBG 9661 3300 1421 03,
БНБ – ЦУ.
14. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок
от датата на влизане в сила на решението на
конкурсната комисия за недопускането на
кандидата.
15. Депозит ът на у частника, спечелил
конкурса, се връща в 14-дневен срок след
подписването на договора, а на останалите
участници – в 14-дневен срок след обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ на решението
на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.
16. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“
на Министерството на енергетиката на адрес:
ул. Триадица 8, София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона
за подземните богатства.
17. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
18. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
19. Упълномощава министъра на енергетиката:
19.1. да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
19.2. да организира и да проведе конкурса.
20. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет. Решението да се обяви
в общините Варна, Белослав, Аврен, Долни
чифлик и Бяла.
21. Решението може да се обжалва по реда
на Административно-процесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Официален вестник“ на Европейския съюз пред
Върховния административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
Списък с координати на точките, описващи
площ „Блок 1-24 Китка“
Географски координати, система WGS84
№

Северна ширина

Източна дължина

1.

43°09'38.00"

27°36'24.42"

2.

43°09'38.00"

27°53'50.88"

3.

43°08'41.47"

27°53'50.88"

4.

43°08'41.47"

27°56'24.61"

брегова линия
5.

43°06'12.57"

27°55'24.30"

6.

43°05'55.73"

27°54'26.25"

7.

43°05'04.19"

27°53'25.54"

8.

43°04'00.93"

27°53'41.97"

9.

43°03'23.36"

27°54'28.28"

10.

42°53'23.97"

брегова линия
27°54'02.23"

11.

42°53'23.97"

27°36'24.42"

12.

43°03'24.00"

27°36'24.40"

13.

43°03'24.00"

27°38'18.75"

14.

43°06'36.64"

27°38'18.75"
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№

Северна ширина

Източна дължина

15.

43°06'36.64"

27°36'24.40"

16.

43°01'41.74"

27°52'39.73"

Изключена площ
17.

43°01'41.74"

27°52'52.18"

18.

43°01'33.55"

27°52'52.18"

19.

43°01'33.55"

27°52'39.73"

Изключена площ
20.

43°00'04.43"

27°42'55.30"

21.

43°00'04.43"

27°43'04.56"

22.

42°59'53.66"

27°43'04.56"

23.

42°59'53.66"

27°42'55.30"

Изключена площ
24

42°58'24.20"

27°38'49.49"

25

42°58'24.20"

27°40'12.28"

26

42°58'00.55"

27°40'12.28"

27

42°58'00.55"

27°38'49.49"

7843

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 27 ноември 2015 г.

за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата
от държавния бюджет за финансиране на
присъщата на държавните висши училища
научна или художественотворческа дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията и реда за планиране, разпределение
и разходване на средствата, предоставяни
целево от държавния бюджет за присъщата
на държавните висши училища научна или
х у дожест венот ворческа дейност, как то и
свързаните с нея дейности, регламентирани в
правилника на съответното държавно висше
училище.
(2) Академичният съвет на всяко държавно
висше училище, на което са предоставени
средства от държавния бюджет за присъщата
научна или художественотворческа дейност,
определя размера на средствата, които ще се
изразходват за присъщата научна или художественотворческа дейност и за издаване на
учебници и научни трудове.
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Раздел II
Планиране и разпределение на средствата,
отпускани целево от държавния бюджет за
присъщата на държавните висши училища
научна или художественотворческа дейност
Чл. 2. (1) Разпределението на средствата за
присъщата научна или художественотворческа
дейност между държавните висши училища за
съответната година се извършва в рамките на
сроковете за съставяне на държавния бюджет
въз основа на анализ и оценка на постигнатите
резултати от научната или художественотворческата дейност от всяко държавно висше
училище за предходната година.
(2) Анализът и оценката на резултатите от
научната дейност по ал. 1 се извършват на
основата на критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати
съгласно приложение № 1.
(3) Анализът и оценката на резултатите от
художественотворческата дейност по ал. 1 се
извършват на основата на критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати съгласно приложение № 2.
Чл. 3. (1) В срок до 30 април на текущата
година въз основа на анализ на представените годишни отчети по чл. 20 министърът на
образованието и науката извършва авансово
изплащане в размер 50 % от утвърдените
средства за присъщата научна или художественотворческа дейност за всяко държавно
висше училище съгласно Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната
година и уведомява министъра на финансите.
(2) Министърът на образованието и науката
след 30 юли извършва промени по средствата,
отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщата научна или художественотворческа дейност на държавните висши училища,
както следва:
1. за непредставен годишен отчет за пред
ходната година в срока по чл. 20 – намаляване на годишния размер на средствата за
научна или художественотворческа дейност
в размер 20 %;
2. за непредставен шестмесечен отчет за
текущата година в срока по чл. 19 – намаляване на годишния размер на средствата за
научна или художественотворческа дейност
в размер 10 %.
(3) За извършените промени министърът
на образованието и науката уведомява министъра на финансите.
(4) Освободените средства в резултат на
извършените промени по ал. 2 се разпределят
поравно между държавните висши училища,
представили в срок отчетите си.
Чл. 4. До 25 ноември на текущата година
министърът на образованието и науката въз
основа на анализ и оценка на постигнатите
резултати, представени в годишните отчети
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по чл. 20 и в шестмесечните отчети по чл. 19,
извършва компенсирана промяна на средствата на държавните висши училища, отпуснати
целево от държавния бюджет за присъщата
им научна или художественотворческа дейност, и изплащане на полагаемия остатък и
уведомява министъра на финансите.
Раздел III
Условия и ред за изразходване от държавното висше училище на паричните средства,
предоставени целево от държавния бюджет
за присъщата научна или художественотворческа дейност
Чл. 5. Средствата по чл. 1, ал. 1 се предоставят от държавното висше училище на
конкурсен принцип за:
1. проекти за научни изследвания или
художественотворческа дейност в областите
на науката или изкуството, в които държавното висше училище подготвя студенти и
докторанти;
2. проекти за подготовка за участие в
международни научни програми;
3. допълнителна финансова подкрепа към
текущи научни проекти или проекти за художественотворческа дейност, финансирани
от национални или международни научни
организации;
4. проекти за частично финансиране на
научни или творчески форуми;
5. проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и
други прояви, свързани с художественотворческата дейност;
6. инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни
изследвания в държавните висши училища.
Чл. 6. (1) В изпълнение на чл. 5, т. 3 всяко
държавно висше училище може да насочи
средства в размер не по-голям от 30 % от
отпуснатите средства за присъщата научна
или художественотворческа дейност в постоянна партида „Текущо финансиране и
подпомагане“ за:
1. подкрепа на текущи международни програми и проекти;
2. международни програми и проекти, за
които не се признава за разход начисленият
ДДС;
3. съфинансиране на собствени и национални проекти от други организации;
4. заплащане на лицензи за софтуерни
продукти по текущи научни проекти;
5. абонаменти за достъп до международни
бази данни;
6. поддръжка на патенти и други права на
интелектуална собственост по текущи или
успешно завършили проекти;
7. изплащане на членски внос в международни научни и професионални организации
по текущи или успешно завършили проекти;
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8. изготвяне на стратегии и програми за
развитие на научните изследвания;
9. наеми за експозиции в научни или художествени изложби по текущи или успешно
завършили проекти.
(2) Редът за натрупването, разходването и
отчитането на средствата в партидата и максималният размер за всяка позиция по ал. 1
се приемат от академичния съвет на всяко
държавно висше училище заедно с решението
за разкриването є.
Чл. 7. (1) В конкурсите за финансиране
на проекти за научна или художественотворческа дейност могат да участват отделни
преподаватели на основен трудов договор
или на трудов договор за допълнителен труд
при друг работодател по чл. 111 от Кодекса
на труда, докторанти, студенти и колективи
от държавното висше училище. Ръководител
на научноизследователския или творческия
колектив е преподавател от държавното висше
училище, който притежава образователната
и научна степен „доктор“ и доказана научна
компетентност и опит, съответстващи на
целите на проекта.
(2) Ръководителят и членовете на научноизследователския или творческия колектив
не могат да бъде членове на комисията по
чл. 8, ал. 2.
(3) В научноизследователския или творческия колектив по ал. 1 могат да се привличат
преподаватели, изследователи и докторанти
от други научни организации и университети.
Чл. 8. (1) Конкурсът за финансиране на
проекти се открива със заповед на ректора
на съответното държавно висше училище.
Откриването на конкурса се обявява на електронната страница на висшето училище и по
друг подходящ начин.
(2) Организацията, провеждането и отчитането на конк у рсите, вк лючително и
окончателното класиране на проектите, се
извършват от комисия в състав не по-малко
от 5 членове, назначена от ректора по предложение на съвета на основното звено и/или
филиала.
(3) Академичният съвет на всяко държавно
висше училище осъществява контрол върху
работата на комисията по ал. 2, приема и
оценява резултатите от конкурса за съответната година.
(4) Комисията осигурява пълен и равен
достъп на членовете на академичния състав
до материалите, свързани с работата є.
Чл. 9. (1) Академичният съвет определя
критериите за избор и класиране на проекти
по чл. 5.
(2) Определените или променените по
ал. 1 критерии влизат в сила за съответната
конкурсна процедура, ако са определени,
респ. променени, не по-късно от датата на
откриване на процедурата.
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Чл. 10. (1) Държавните висши училища
обявяват намерение за откриване на процедура за ежегоден конкурс не по-рано от шест
месеца на предходната година.
(2) Срокът за представяне на проектите е
до един месец от датата на обявяването на
конкурса.
Чл. 11. (1) Всеки проект се рецензира от
двама рецензенти, от които поне един не
работи по договор със съответното държавно висше училище. Рецензентите депозират
рецензиите в срок до 10 дни от получаване
на материалите за рецензиране.
(2) Хонорарът за отделната рецензия се
определя от комисията по чл. 8, ал. 2. Средствата за заплащане на рецензентите на предложенията са централизирани и се изплащат
от общо предоставената сума за тази дейност
за сметка на отделени средства при обявяване
на конкурса.
Чл. 12. Договорите с ръководителите на
проектите, спечелили конкурса, се сключват в
10-дневен срок след решението на комисията
по чл. 8, ал. 2 за окончателното класиране.
Чл. 13. (1) Договорите са със срок на изпълнение от една до три години.
(2) Договорът съдържа наименованието,
предмета и целите на проекта, резултатите,
които трябва да бъдат постигнати, показателите за наблюдение и оценка на изпълнението,
предпоставките за постигане на заложените
резултати, междинните и крайните срокове
на изпълнение, вида и обема на дейностите,
размера на отпуснатите средства за първата
година и начина на отчитане и приемане на
резултатите.
(3) Договорът се придружава от план-програма, предварително финансово разпределение по години, план-сметка за първата година
и списък на участниците в проекта.
(4) За договори със срок на изпълнение над
една година при положително становище на
съвета на звеното и/или филиала се сключва
допълнително споразумение за следващата година, включващо актуализирана план-сметка
за разпределение на средствата.
(5) Средствата по чл. 1, ал. 1 се предоставят от висшето училище в съотношение:
до 50 % в 7-дневен срок от подписването на
договора или допълнителното споразумение, до 40 % – след междинно отчитане на
хода на работата по договора, и останалите
10 % – след приемане на окончателен отчет
по договора – освен ако не е уредено друго в
правилника на държавното висше училище.
Чл. 14. Колективите са длъжни да публикуват резултатите от изследванията.
Чл. 15. (1) Със средствата по договорите
за финансиране на проекти за научна или
художественотворческа дейност не се финансират разходи за:
1. дейности, които не са свързани с проекта:
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а) закупуване на обзавеждане, битови уреди,
телефонни апарати и други подобни;
б) закупуване на работно облекло и обувки;
в) абонамент за вестници и неспециализирани списания;
г) заплащане на такси за участие в курсове
за квалификация, компютърна грамотност,
езикова подготовка и др.;
д) допълнително заплащане на телефони
и ремонт на помещения (с изключение на
инфраструктурните проекти);
2. отчисления към държавното висше училище за режийни разходи в размер над 10 %
от общата стойност на проекта.
(2) На участниците в изпълнението на
финансирания проект може да се изплащат
възнаграждения в размер:
1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научноизследователския или творческия колектив има включени
докторанти и/или млади учени;
2. до 10 на сто от годишната цена на
договора, когато в състава на научноизследователския или творческия колектив не са
включени докторанти и/или млади учени;
3. не по-малко от 30 на сто от сумата по
т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторантите и/или младите учени, участници в
изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.
(3) Комисията по чл. 8, ал. 2 извършва
оценка за допустимост на направените разходи
по изпълнение на проектите при спазване на
ограниченията по ал. 1.
Чл. 16. (1) Ръководителите на проекти по
сключените договори представят годишен
научен и финансов отчет не по-късно от
10 декември на текущата година.
(2) Отчетите по договорите се приемат от
комисията по чл. 8, ал. 2. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на
звеното. Рецензията се заплаща в рамките
на предоставените средства за изпълнение
на договора.
Чл. 17. Ректорът или определен от него
заместник-ректор на всяко държавно висше
училище има право да преразпределя средствата при неизпълнение на ангажиментите
по договорите меж ду останалите научноизследователски или творчески колективи,
изпълняващи задълженията по договорите.
Чл. 18. (1) Държавните висши училища
разработват система от показатели за оценка,
наблюдение и отчитане на резултатите.
(2) Системата от показатели по ал. 1 отчита
количествените и качествените аспекти на
присъщата научна или художественотворческа
дейност в съответствие със спецификата на
държавното висше училище.
(3) Показателите за оценка, наблюдение и
отчитане на резултатите следва да отговарят
на следните условия:
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1. съответствие с регионалните, националните и европейските приоритети в областта
на научните изследвания;
2. измеримост;
3. ясна формулировка;
4. рационалност на измерването.
(4) Системата от показатели за оценка,
наблюдение и отчитане на резултатите се
утвърждава от ректора на държавното висше
училище.
Чл. 19. Ректорът или определен от него
заместник-ректор на всяко държавно висше
училище представя на министъра на образованието и науката шестмесечен отчет до края
на месеца, следващ съответното шестмесечие,
който включва информация за:
1. целите, дейностите и размера на финансирането на одобрените през последния
отчетен период проекти или допълнителни
споразумения;
2. напредъка на изпълнението на финансираните проекти по форма, съдържаща одобрените показатели за оценка, наблюдение и
отчитане на резултатите;
3. изразходваните средства по одобрени
проекти;
4. констатираните проблеми по изпълнението на финансираните проекти и мерките
за тяхното преодоляване;
5. мерките за осигуряване на публичност
на резултатите;
6. прогноза за времевото разпределение на
разходите по одобрените проекти.
Чл. 20. Ректорът или определен от него заместник-ректор на държавното висше училище
в срок до 30 март предоставя на министъра
на образованието и науката годишен отчет за
предходната година, изготвен в съответствие
с критериите и показателите по приложение
№ 1 или приложение № 2. Отчетът съдържа
и информация за:
1. констатираните проблеми при изпълнението на финансираните проекти и мерки за
тяхното преодоляване;
2. мерки за осигуряване публичност на
резултатите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Извършените през месец май 2015 г.
плащания на държавните висши училища в
размер 50 % от утвърдените им средства за
присъщата им научна или художественотворческа дейност съгласно приложение № 4 към
чл. 8 от Постановление № 8 на Министерския
съвет от 2015 г. за изпълнение на държавния
бюджет на Република България (ДВ, бр. 6 от
2015 г.) са авансови плащания по смисъла на
тази наредба.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 91а, ал. 2 от Закона за висшето образование
и отменя Наредба № 9 от 2003 г. за условията и
реда за планиране, разпределение и разходване
на средствата, отпускани целево от държавния
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бюджет за присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа
дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Танев
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата
на държавните висши училища научна дейност
1. Критерий „Утвърдени вът решноинституционални приоритети за научна дейност“ с
показатели:
1.1. брой подадени проекти в съответствие с
утвърдените приоритети;
1.2. брой финансирани проекти по съответните
приоритети на обща стойност.
2. Критерий „Научни резултати“ с показатели:
2.1. брой научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични
литературни източници;
2.2. брой научни публикации, част от т. 2.1,
публикувани в издания с импакт фактор (Web
of Science) и импакт ранг (Sсopus);
2.3. брой монографии;
2.4. брой цитати през отчетния период на
научни публикации на изследователския състав
на държавните висши училища, появили се в
научната литература за предходните пет години;
2.5. брой патенти (регистрирани патентни
заявки, патенти, патенти – резултат от сключени
договори с фирми);
2.6. брой полезни модели и/или нови сортове (регистрирани български и международни
полезни модели).
3. Критерий „Участие в научни прояви с цел
разпространение на постигнатите резултати“ с
показатели:
3.1. брой проведени научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси – български и
международни);
3.2. брой участия в научни форуми.
4. Критерий „Персонал, участвал в изпълнението на проектите“ с показатели:
4.1. брой на изследователския състав на основен трудов договор;
4.2. възрастов профил по научни степени и
академични длъжности (до 35 години, до 45 години, до 55 години, до 65 години, над 65 години);
4.3. брой преподаватели и изследователи на
основен трудов договор с държавното висше
училище;
4.4. брой привлечени преподаватели и изследователи извън структурата на държавното
висше училище (от български и чуждестранни
висши училища и научни институции).
5. Критерий „Брой докторанти, участвали в
изпълнението на проектите“ с показатели:
5.1. от състава на държавното висше училище;
5.2. привлечени докторанти извън структурата
на държавното висше училище.
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6. Критерий „Средства за научна дейност (в
левове)“ с показатели:
6.1. общ трансфер от държавния бюджет за
отчетната година;
6.2. привлечени средства, резултат от сътрудничеството с български и чуждестранни висши
училища, научни институции и др.;
6.3. приходи от реализация на научни продук
ти, получени въз основа на изпълнението на
научните проекти.

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 3

Критерии и показатели за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата
на държавните висши училища художественотворческа дейност
1. Критерий „Утвърдени вътрешноинституционални приоритети за художественотворческа
дейност“ с показатели:
1.1. брой подадени проекти в съответствие с
утвърдените приоритети;
1.2. брой финансирани проекти по съответните
приоритети, на обща стойност.
2. Критерий „Художественотворчески резултати“ с показатели:
2.1. брой спектакли;
2.2. брой концерти;
2.3. брой изложби;
2.4. брой филми;
2.5. други.
3. Критерий „Участие в прояви с цел разпространение на постигнатите резултати“ с
показатели:
3.1. брой проведени форуми (български и международни конференции, симпозиуми, конгреси);
3.2. брой участия във форуми.
4. Критерий „Персонал, участвал в изпълнението на проектите“ с показатели:
4.1. брой изследователи на основен трудов
договор;
4.2. възрастов профил по научни степени и
академични длъжности (до 35 години, до 45 години, до 55 години, до 65 години, над 65 години);
4.3. брой преподаватели и изследователи на
основен трудов договор с държавното висше
училище;
4.4. брой привлечени преподаватели и изследователи извън структурата на държавното
висше училище (от български и чуждестранни
висши училища и научни институции).
5. Критерий „Брой докторанти, участвали в
изпълнението на проектите“ с показатели:
5.1. от състава на държавното висше училище;
5.2. привлечени докторанти извън структурата
на държавното висше училище.
6. Критерий „Средства за художественотворческа дейност (в левове) с показатели:
6.1. общ трансфер от държавния бюджет за
отчетната година;
6.2. привлечени средства, резултат от сътрудничеството с български и чуждестранни висши
училища, научни институции и др.;
6.3. приходи от реализация на художественотворчески прояви, получени въз основа на
изпълнението на научните проекти.
7766
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НАРЕДБА № 4
от 30 ноември 2015 г.
за учебния план

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за учебния
план.
(2) Държавният образователен стандарт за
учебния план определя:
1. хара к т ерис т и к и т е, с ъд ърж а н ие т о и
структурата на учебния план;
2. рамковите учебни планове в зависимост
от степента и вида на образованието и спецификата и формата на обучението;
3. структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и условията
и реда за тяхното утвърждаване;
4. изискванията към училищните учебни
планове на иновативните училища.
Раздел II
Учебен план – характеристики, структура и
съдържание
Чл. 2. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или
модули или дейности за придобиване на
училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща
три групи учебни часове, разпределени в
раздели, както следва:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
(3) Учебният план за специалните училища
за ученици със сензорни увреждания съдържа
и раздел Г – часове, предвидени за изучаване
на специалните учебни предмети.
(4) Към учебния план под формата на пояснителни бележки се отбелязват особеностите
по прилагането му, в случай че има такива.
Чл. 3. (1) Общият брой учебни часове от
раздел А и раздел Б за една учебна седмица
е, както следва:
1. двадесет и два учебни часа – в I клас;
2. двадесет и три учебни часа – във II клас;
3. двадесет и седем учебни часа – в III и
в IV клас;
4. тридесет учебни часа – от V до VI клас;
5. тридесет и един учебни часа – в VII клас;
6. тридесет и два учебни часа – от VIII до
ХII клас;
7. до четиридесет учебни часа – за обучението чрез работа (дуалната система на
обучение) в ХI и в ХII клас, в които се включва и времето за практика на определеното
работно място.
(2) За иновативните училища се допуска
увеличение с до 10 % на общия брой часове
от раздел А и раздел Б.
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Чл. 4. (1) Общият брой учебни седмици за
една учебна година е, както следва:
1. тридесет и две учебни седмици – от I до
III клас включително;
2. тридесет и четири учебни седмици – от
IV до VI клас включително;
3. тридесет и шест учебни седмици – от
VII до ХI клас включително, а паралелките
за професионална подготовка в Х и в ХІ
клас – и две учебни седмици допълнително
за производствена практика;
4. до четиридесет учебни седмици – за
обучението чрез работа (дуалната система на
обучение) в ХI клас;
5. тридесет и една учебни седмици – за ХII
клас, от които в паралелките за професионална
подготовка две седмици са за производствена
практика.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат:
1. за спортните училища – за провеждане на
тренировъчна и спортно-състезателна дейност
и за спортни лагери, без това да се отразява
върху броя на учебните часове в раздел А на
учебния план;
2. при обучение по индивидуални учебни
планове – за ученици, които желаят да завършат в други срокове обучението си, като
намаляването или увеличаването на броя на
учебните седмици не бива да надвишава 50 %
от съответния по ал. 1;
3. за иновативните училища – за които, в
зависимост от иновативните елементи, общият брой на учебните седмици за една учебна
година може да бъде увеличен, но не повече
от 38 учебни седмици.
Чл. 5. (1) В задължителните учебни часове
се осъществява обучение за придобиване на
общообразователна подготовка в съответствие
с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните
предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, а в паралелките за професионална
подготовка – и обща професионална подготовка в съответствие с държавния образователен
стандарт за придобиването на квалификация
по професия.
(2) В задължителните учебни часове вместо
общообразователна подготовка чрез учебните
предмети физическо възпитание и спорт, музика или изобразително изкуство, съответно
в спортните училища и в училищата по изкуствата, може да се придобива специализирана
подготовка.
(3) В училищата по културата обучението
за придобиване на специализирана подготовка по чужд език 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.
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Чл. 6. (1) В основната степен на образование
учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове, както и разпределението на
учебното време между тях по класове и етапи
са едни и същи за всички видове училища.
(2) Изключения от ал. 1 се допускат за
вечерната и за задочната форма на обучение,
както и при обучение в училищата в местата
за лишаване от свобода, при които в задължителните учебни часове в основната степен
на образование не се изучават учебните предмети физическо възпитание и спорт, музика и
изобразително изкуство, а в индивидуалната
форма на обучение за учениците със специални
образователни потребности – и други учебни
предмети в зависимост от конкретния случай
и причината за обучение в тази форма.
(3) Изключения от ал. 1 се допускат и за
спортните училища и за училищата по изкуствата в случаите по чл. 5, ал. 2.
Чл. 7. (1) В средната степен на образование
в зависимост от вида на училището, формата
на обучение и от това, дали чуждият език
се изучава интензивно, разширено или не, в
задължителните учебни часове може да не се
изучават всички общообразователни учебни
предмети, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, или те може да се изучават с различно
разпределение на учебното време между тях
по класове и етапи.
(2) Конкретните учебни предмети по ал. 1
и тяхното разпределение по класове и етапи
се определят с рамковите учебни планове по
чл. 12, ал. 2.
Чл. 8. (1) В избираемите учебни часове
на учебния план може да се осъществява
обучение за придобиване на :
1. профилирана подготовка;
2. отраслова и специфична професионална
подготовка;		
3. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А;
4. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават
в раздел А в съответния клас, но се изучават
в процеса на училищно обучение;
5. разширена професионална подготовка
по учебни предмети/модули;
6. специализирана подготовка;
7. подготовка по учебния предмет на чужд
език, различен от посочените в държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен
стандарт за профилирана подготовка;
8. подготовка по учебния предмет майчин
език;
9. подготовка по учебния предмет хореография;
10. подготовка по учебния предмет религия;
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11. подготовка по 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.
(2) Учебното време, определено за избираемите учебни часове в специализираните
училища, може да се използва и за специализирана подготовка в областта на спорта, на
изкуствата или на културата, или за религиозно обучение.
Чл. 9. Учебното време за осъществяване
на профилирана подготовка във втория гимназиален етап е между 18 и 20 учебни часа
седмично, като всеки от профилиращите
предмети се изучава с не по-малко от 4 учебни
часа седмично през целия етап на обучение.
Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка
чрез обучение по предмети, модули и/или
дейности, които училището може да предложи
и отговарящи на интересите на учениците и
подкрепящи развитието на заложбите им, и
може да се извършва обучение по майчин
език, религия, хореография и по чужд език,
различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна
подготовка и в държавния образователен
стандарт за профилирана подготовка.
(2) В спортните училища факултативните
учебни часове се използват и за придобиване
на специализирана подготовка.
(3) Броят на факултативните учебни часове във всеки от класовете е до 4 учебни
часа седмично, а разпределението им между
отделните предмети, модули и/или дейности
се осъществява в училищния учебен план.
Чл. 11. (1) В часовете от раздел Г, предвидени за изучаване на специалните учебни
предмети в специалните училища за обучение
и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение,
се осъществява обучение в зависимост от
спецификата на конкретното училище и с
цел подпомагане на цялостното развитие на
ученика с увреден слух или с нарушено зрение,
като конкретните специални учебни предмети
и тяхното разпределение по класове, етапи
и степени се определят в училищния учебен
план в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) Учебното време за обучение по всеки
от специалните учебни предмети по ал. 1 в
училищия учебен план е с не по-малко от
2 и с не повече от 4 учебни часа седмично.
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Раздел ІІІ
Рамкови и типови учебни планове
Чл. 12. (1) Рамковите у чебни планове
определят:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебни предмети/
модули, включени в раздел А;
3. годишния брой учебни часове за съответния клас, както и общия брой часове за
съответния етап и степен, предвидени за изучаването на всеки от задължителните учебни
предмети/модули, включени в раздел А;
4. общия годишен брой на избираемите
часове в раздел Б;
5. максималния годишен брой на факултативните часове в раздел В.
(2) Рамковите учебни планове са според
степента и вида на образованието, както и
според спецификата и формите на обучението,
а в средната степен на образование – и според
начина на изучаване на чужд език – интензивно, разширено или не, както следва:
1. Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование
(приложение № 1);
2. Рамков учебен план за профилирано
образование с интензивно изучаване на чужд
език с профил „Чужди езици“, „Обществени
нау к и“, „Ху мани тарни нау к и“, „Музика“,
„Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“
(приложение № 2);
3. Рамков учебен план за профилирано
образование с интензивно изучаване на чужд
език с профил „Математически“, „Софтуерни
и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“
или „Природни науки“ (приложение № 3);
4. Рамков учебен план за професионално
образование с интензивно изучаване на чужд
език (приложение № 4);
5. Рамков учебен план за профилирано
образование с разширено изучаване на чужд
език (приложение № 5);
6. Рамков учебен план за професионално
образование с разширено изучаване на чужд
език (приложение № 6);
7. Рамков учебен план за профилирано
образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език (приложение № 7);
8. Рамков учебен план за професионално
образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език (приложение № 8);
9. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища по изкуствата
(приложение № 9);
10. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортни училища
(приложение № 10);
11. Рамков учебен план за общо и за профилирано образование в училища по културата
(приложение № 11);
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12. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища в местата
за лишаване от свобода (приложение № 12);
13. Рамков учебен план за профилирано
образование в духовните училища (приложение № 13);
14. Рамков учебен план за професионално
образование в духовните училища (приложение № 14);
15. Рамков учебен план за общо образование във вечерна форма на обучение (приложение № 15);
16. Рамков учебен план за профилирано
образование във вечерна форма на обучение
без интензивно и без разширено изучаване
на чужд език (приложение № 16);
17. Рамков учебен план за професионално
образование във вечерна форма на обучение
без интензивно и без разширено изучаване
на чужд език (приложение № 17);
18. Рамков учебен план за профилирано
образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език в дистанционна форма
на обучение (приложение № 18);
19. Рамков учебен план за общо образование в задочна форма на обучение (приложение № 19);
20. Рамков учебен план за профилирано
образование в задочна форма на обучение
без интензивно и без разширено изучаване
на чужд език (приложение № 20);
21. Рамков учебен план за професионално
образование в задочна форма на обучение
без интензивно и без разширено изучаване
на чужд език (приложение № 21);
22. Рамков учебен план за професионално
образование с интензивно изучаване на чужд
език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение) (приложение № 22);
23. Рамков учебен план за професионално
образование с разширено изучаване на чужд
език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение) (приложение № 23);
24. Рамков учебен план за професионално
образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение)
(приложение № 24).
Чл. 13. (1) Въз основа на съответните рамкови учебни планове по чл. 12 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,
изучавани в избираемите учебни часове, и
тяхното разпределение по класове, етапи и
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степени, както и броя на учебните часове, определени за изучаването на всеки предмет за
придобиване на професионално образование.
(3) Въз основа на съответния рамков учебен
план по чл. 12 министърът на образованието
и науката утвърждава типов учебен план за
специализираните учебни предмети за придобиване на съответната специализирана
подготовка.
Раздел IV
Училищен учебен план
Чл. 14. (1) Всяко училище при спазване на
разпоредбите на тази наредба разработва свой
училищен учебен план въз основа на избран
рамков учебен план или типов учебен план,
който отговаря на вида на образованието и
на спецификите на обучението. Избраният
рамков или типов учебен план се прилага
за целия етап, съответно цялата степен на
образование.
(2) Училищният учебен план се утвърждава
за всяка учебна година за всяка паралелка с
изключение на училищните учебни планове
на иновативните училища, които може да се
утвърждават и за всички класове от определен
етап от степента на образование.
(3) В училищния учебен план се:
1. посочва учебната година, за която се
прилага;
2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден;
3. посочват учебните предмети от раздел
А и седмичния и годишния брой на учебните
часове по всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен план, въз основа
на който е разработен;
4. определят учебните предмети/модули
от раздел Б и седмичния и годишния брой
на учебните часове по всеки от тях, като
седмичният брой часове не може да бъде
по-малък от 0,5 часа;
5. определят учебните предмети, модули и/
или дейности от раздел раздел В и седмичния
и годишния брой на учебните часове по всеки
от тях, като седмичният брой часове не може
да бъде по-малък от 0,5 часа;
6. определят изучаваните чужди езици;
7. конкретизират модулите за осъществяване на спортни дейности;
8. определят у чебните предмети извън
учебния предмет чужд език, които се изучават
на съответния чужд език, ако има такива;
9. посочват под формата на пояснителни
бележки особеностите по прилагането му,
ако има такива.
(4) Чуждият език по ал. 3, т. 6, определен
за изучаване по общообразователния учебен
предмет чужд език в училищния учебен план
в първия от класовете от степента, от който
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започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата
паралелка в следващите класове от степента.
(5) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за всеки
клас в училищния учебен план се предвижда
по един учебен час, който е извън часовете,
определени в рамковите у чебни планове
по чл. 12, ал. 2. В спортните училища този
учебен час се използва за участие в спортни
състезания, етапен контрол и първенства по
вид спорт/спортна дисциплина/категория.
(6) Всяка учебна седмица извън часовете,
определени в рамковите учебни планове по
чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час
на класа, който се използва за последователно
развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
(7) Обучението по ал. 5 и 6 може да се
осъществява в блок от часове в зависимост
от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
Чл. 15. За училищните учебни планове на
отделни паралелки в дневна форма на обучение
в иновативните училища се допуска:
1. различно от утвърденото в рамковите
или типовите учебни планове разпределение
на учебните предмети между класовете в
рамките на етапа, при изпълнение на общия
брой часове по съответните предмети за етапа;
2. в случаите по т. 3 – включване в раздел А
на нови или интегрирани общообразователни
учебни предмети, като общият брой учебни
часове за всички такива предмети не може
да надвишава 10 % от общия брой учебни
часове за всеки етап;
3. в слу чаите по т. 2 – намал яване на
учебното време, но не с повече от 30 %,
предвидено за изучаване на всеки от общообразователните учебни предмети в раздел А,
и с не повече от 10 % от общия брой учебни
часове за всеки етап;
4. в случаите по т. 5 – включване в раздел А и в раздел Б на нови или интегрирани
учебни предмети/модули от професионалната
подготовка, като общият брой учебни часове
за всички такива предмети не може да надвишава 10 % от общия брой учебни часове
за всеки етап;
5. в случаите по т. 4 – намаляване на учебното време, но не с повече от 30 %, предвидено
за изучаване на всеки от професионалните
учебни предмети/модули в раздел А и/или
раздел Б на съответния типов учебен план,
и с не повече от 10 % от общия брой учебни
часове за всеки етап;
6. разпределение на учебното време за
изучаване на учебните предмети, предвидени
в раздел А на рамковия или в раздел А и/или
в раздел Б на типовия учебен план, в повече
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на брой учебни часове и/или учебни седмици
в отделния клас, ако това се налага поради
включване на нови или интегрирани учебни
предмети/модули.
Чл. 16. (1) Училищният учебен план се
разработва в съответствие с интересите на
учениците и с възможностите на училището,
като за тази цел всяка учебна година училището предлага списък с учебни предмети за
всеки един от класовете, от които учениците
и техните родители/настойници посочват
избраните от тях учебни предмети чрез попълване на заявления в края на предходната
учебна година или преди постъпването на
ученика в училището.
(2) Училищният учебен план не може да
се променя през учебната година.
(3) Училищните учебни планове за професионално образование се разработват въз
основа на типовите учебни планове по чл. 13,
ал. 1 с участието на местния бизнес с цел
осигуряване на по-големи възможности за
организиране и провеждане на практическо
обучение, обвързано с реалните потребности
и с възможностите на бизнеса.
(4) Училищните учебни планове на специализираните училища се разработват въз
основа на съответния типов учебен план по
чл. 13, ал. 3.
(5) Училищният учебен план не може да
определя условия и ред за завършване на
етапи и степени на образованието.
Чл. 17. (1) Училищният учебен план се
приема с решение на педагогическия съвет
и след съгласуване с обществения съвет към
училището при условията и по реда на чл. 269,
ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование се утвърждава от
директора на училището, като за спортните
училища и за училищата по културата се съгласува съответно с министъра на младежта
и спорта или с министъра на културата.
(2) Училищните учебни планове ежегодно
се включват в Националната електронна информационна система по чл. 250 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
(3) В училищните учебни планове на езиковите гимназии и в ІХ, и в Х клас се определят
общообразователните учебни предмети от
раздел А извън учебния предмет чужд език,
които се изучават на съответния чужд език,
като тези предмети са най-малко три.
Чл. 18. (1) Учебното време, предвидено в
училищния учебен план в раздел А и в раздел
Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик в
училището, а в спортните училища – и учебното време, предвидено в училищния учебен
план в раздел В, когато е за придобиване на
специализирана подготовка.
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(2) Изучаването на учебните предмети,
модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за
учениците, освен ако не са заявили желанието
си при условията и по реда на чл. 16, ал. 1.
Чл. 19. (1) Учениците имат право да се
обучават във всички класове от степента на
образование в определено училище по училищни учебни планове, разработени въз основа
на рамковия, съответно типовия учебен план,
в съответствие с който са започнали да се
обучават в същото училище, освен ако друго
не е предивидено в нормативен акт.
(2) Всеки има право да завърши определен
клас по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в същото училище.
(3) Лицата, прекъснали обучението си,
продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която
обучението продължава.
Раздел V
Индивидуален учебен план
Чл. 20. (1) Индивидуален учебен план се
разработва за обучение на отделен ученик
в определен клас въз основа на съответния
училищен учебен план.
(2) Индивидуален учебен план се разработва за:
1. ученици в индивидуална форма на обучение;
2. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна,
вечерна, комбинирана или дистанционна
форма на обучение, както и в дуална система
на обучение;
3. учениците с изявени дарби, които се
обучават в дистанционна или в комбинирана
форма, или в дуална система на обучение.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 индивидуален
учебен план може да се разработва за два
последователни к ласа в рамките на една
учебна година, когато ученикът желае по
семейни причини да завърши обучението си
в други срокове.
Чл. 21. В индивидуалния учебен план се
допуска:
1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато
обучението на ученика по него е невъзможно
и това е доказано с медицински документ;
2. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б
на учебни предмети, когато обучението на
ученика по тях е невъзможно и въз основа на
медицински документ екипът за подкрепа за
личностно развитие е препоръчал съответните
предмети да не се изучават – за учениците
със специални образователни потребности;
3. намален брой учебни часове по един,
повече или по всички учебни предмети, като
намаляването в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 %, а в
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средната степен на образование – не може да
бъде повече от 70 % за всеки отделен учебен
предмет.
Чл. 22. В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят:
1. място за провеждане на обучението – в
училище, в център за подкрепа за личностно
развитие, в домашни или в болнични условия;
2. календарен график на обучението по
дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и
оценка, когато има такива специфики.
Чл. 23. (1) Индивидуалният учебен план
при индивидуална форма на обучение се разработва по реда на държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование, а индивидуалният
учебен план в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 2
и 3 – по реда на държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование.
(2) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и
се утвърждава от директора на училището.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Учебните планове, утвърдени при
условията и по реда на тази наредба, влизат
в сила за учениците, които през учебната
2016 – 2017 година постъпват в I и в V клас,
учениците, които през учебната 2017 – 2018
година, учебната 2018 – 2019 година и учебната 2019 – 2020 година постъпват в I, в V и
в VIII клас, както и учениците, които през
у чебната 2020 – 2021 година пост ъпват в
VIII клас.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и
завършват обучението си в съответния етап
по учебни планове, утвърдени въз основа на
отменената Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на
общообразователния минимум по класове,
етапи и степени на образование и по реда
на Закона за народната просвета, Закона за
степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план и подзаконовите
актове за прилагането им.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и
отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на
общообразователния минимум по класове,
етапи и степени на образование (ДВ, бр. 54
от 2001 г.).
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
Министър:
Тодор Танев
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Приложение № 1
към чл. 12, ал. 2, т. 1

Рамков учебен план
за общо образование за основната степен на образование
Начален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

Прогимназиален етап

І

ІI

III

IV

32

32

32

34

I – IV

Общо

Класове
V

VI

VII

34

34

36

ОБЩО

V – VІІ

І – VІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

224

Чужд език – …
Математика

128

224

224

238

910

170

170

180

520

1430

64

96

102

262

119

119

108

346

608

112

112

136

488

136

136

144

416

904

32

34

66

Компютърно моделиране
Информационни технологии

66
34

Човекът и обществото

64

34

34

36

104

98

104
98

История и цивилизации

68

68

72

208

208

География и икономика

51

51

72

174

174

Околен свят

32

64

32

Човекът и природата

32

68

100

64
85

85

170

270

Биология и здравно образование

72

72

72

Физика и астрономия

54

54

54

Химия и опазване на околната
среда

54

54

54

Музика

64

64

48

51

227

68

68

54

190

417

Изобразително изкуство

64

48

64

51

227

68

68

54

190

417

Технологии и предприемачество

32

32

32

34

130

51

51

36

138

268

Физическо възпитание и спорт

64

64

80

85

293

85

85

72

242

535

Общо за раздел А

608

640

784

833

2865

935

935

1008

2878

5743

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

96

96

80

85

357

85

85

108

278

635

Общо за раздел А + раздел Б

704

736

864

918

3222

1020

1020

1116

3156

6378

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часо128
ве за раздел В

128

128

136

520

136

136

144

416

936

Общо за раздел А + раздел Б +
832
раздел В

864

992

1054

3742

1156

1156

1260

3572

7314
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2, т. 2

Рамков учебен план
за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“
или „Физическо възпитание и спорт“
Образователна степен: Средна
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

II гимназиален етап

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

ОБЩО

XI – XII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – …

648

144

72

864

72

62

134

998

72

72

144

72

62

134

278

72

62

134

422

Чужд език – …
Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

144

126

270

270

География и икономика

72

90

162

162

36

72

144

144

Философия

36

Гражданско образование

36

31

67

67

Биология и здравно образование

90

72

162

162

Физика и астрономия

90

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

90

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б
Общо за раздел А + раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за
раздел В

144

Общо за раздел А + раздел Б + раз1296
дел В

144

144

432

144

124

268

700

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300
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Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2, т. 3

Рамков учебен план
за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“,
„Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“
Образователна степен: Средна
I гимназиален етап

Учебни седмици

II гимназиален етап

Общо

Класове
VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

ОБЩО

XI – XII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – …

648

144

72

864

72

62

134

998

72

72

144

72

62

134

278

108

72

288

72

62

134

422

Чужд език – …
Математика

108

Информатика

72

Информационни технологии

36

72

72

36

18

90

90

История и цивилизации

144

126

270

270

География и икономика

72

90

162

162

36

72

144

Философия

36

Гражданско образование

144
36

31

67

67

Биология и здравно образование

90

72

162

162

Физика и астрономия

90

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда

90

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

72

72

72

216

72

62

134

350

1152

1098

954

3204

432

372

804

4008

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б
Общо за раздел А + раздел Б

1152

54

198

252

720

620

1340

1592

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове
за раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300
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Приложение № 4
към чл. 12, ал. 2, т. 4

Рамков учебен план
за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
I гимназиален етап

Учебни седмици

VІІІ

ІХ

36

36

II гимназиален етап

Общо

Класове

VІІІ – Х

Х
36

2

Общо

Класове
ХІ
36

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

ХІІ
2

29

ОБЩО

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

Чужд език – …

648

144

72

864

72

72

Чужд език – …

108

87

195

555

144

72

58

130

274

72

58

130

418

864

Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

144

126

270

270

72

90

162

162

36

72

144

144

История и цивилизации
География и икономика
Философия

36

Гражданско образование

36

65

29

65

Биология и здравно
образование

90

72

162

162

Физика и астрономия

90

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда

90

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

72

72

72

216

Физическо
спорт

възпитание

и

72

58

130

346

72

58

130

130

Обща професионална
подготовка
Чужд език по професията – …
Здравословни и
условия на труд

безопасни
18

Предприемачество

36

Икономика
Общо за раздел А

1116

1116

18

18

36

36

36

36

990

3222

36
432

0

348

780

4002

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б, в т.ч. производствена
практика

36

Общо за раздел А + раздел Б 1152

36

162

64

298

720

64

580

64

1428

1726

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

Раздел А – факултативни учебни часове
Максимален годишен
часове за раздел В

брой
144

Общо за раздел А + раздел Б 1296
+ раздел В

144

144

1296

1296

64

432

144

124

268

700

3952

1296

64 1052 64

2476

6428

Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици в Х и в ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици в ХII клас е тридесет и една учебни седмици, от които две учебни
седмици – за производствена практика.
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Приложение № 5
към чл. 12, ал. 2, т. 5

Рамков учебен план
за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

II гимназиален етап

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

ОБЩО

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – …

432

216

72

720

72

62

134

854

72

72

144

72

62

134

278

72

62

134

422

Чужд език – …
Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

1116

918

954

2988

432

372

804

3792

Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

36

234

198

468

720

620

1340

1808

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове
за раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300
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Приложение № 6
към чл. 12, ал. 2, т. 6

Рамков учебен план
за професионално образование с разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове
Учебни седмици

VІІІ

ІХ

36

36

II гимназиален етап

VІІІ – Х

Х
36

2

Общо

Класове
ХІ
36

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

ХІІ
2

29

ОБЩО

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

Чужд език – …

432

216

72

720

72

72

144

72

58

130

274

Математика

108

108

72

288

72

58

130

418

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Чужд език – …

Гражданско образование

108

195

87

555
720

36

65

29

65

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

18

18

18

54

54

72

72

72

216

Изобразително изкуство
Физическо
спорт

възпитание

и

72

58

130

346

72

58

130

130

Обща професионална подготовка
Чужд език
та – ………….

по

Здравословни и
условия на труд

професиябезопасни

Предприемачество

18

Общо за раздел А

1152 936

18

36

36

36

36

36

990

3078

36

Икономика

18

432

348

780

3858

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б, в т.ч. производствена практика

216

Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152

162

64

442

720

64

580

64

1428

1870

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

268

700

2476

6428

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой
часове за раздел В
144

144

Общо за раздел А + раздел Б
+ раздел В
1296 1296

144
1296

64

432

144

3952

1296

124
64

1052

64

Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за
производствена практика.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

Приложение № 7
към чл. 12, ал. 2, т. 7

Рамков учебен план
за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

II гимназиален етап

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

ОБЩО

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – …

144

72

72

288

72

62

134

422

72

72

144

72

62

134

278

72

62

134

422

Чужд език – …
Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

Технологии и предприемачество

72

90

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

900

864

954

2718

432

372

804

3522

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

252

288

198

738

720

620

1340

2078

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за
раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 8
към чл. 12, ал. 2, т. 8

Рамков учебен план
за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап

Учебни седмици

VІІІ

ІХ

36

36

II гимназиален етап

Общо

Класове

VІІІ – Х

Х
36

2

Общо

Класове
ХІ

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

ХІІ

36

2

29

ОБЩО

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

Чужд език – …

144

72

72

288

72

72

Чужд език – …

108

87

195

555

144

72

58

130

274

72

58

130

418

288

Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда

36

54

72

162

162

Музика

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

Гражданско образование

36

65

29

65

72

58

130

346

72

58

130

130

Обща професионална подготовка
Чужд
език
та – …………..

по

професия-

Здравословни и безопасни условия на труд
Предприемачество

18

Общо за раздел А

864

792

18

36

36

36

36

36

990

2646

36

Икономика

18

432

348

780

3426

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б, в т.ч. производствена 288
практика
Общо за раздел А + раздел Б

360

162

1152 1152 1152

64

874

64

3520

64

580

64

1428

2302

1152 64

928

64

2208

5728

268

700

720

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часо144
ве за раздел В

144

144

432

144

124

Общо за раздел А + раздел Б +
1296 1296 1296 64
3952
1296 64 1052 64
2476
6428
раздел В
Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за
производствена практика.

І

ІI

образо-

98

66
34

136

119

262

488

170

910

51

227
68

68

54

54

Химия и опазване на
околната среда

48

54

Физика и астрономия

64

72

64

36

VІІІ
36

ІХ

190

417

54

54

54
54

72

72

18

36

54

54

36

36

72

36

108

144

144

18

54

36

36

36

36

72

36

108

72

72

108

Х
36

18

72

72

72

72

90

126

18

72

72

72

108

Класове

2

54

162

162

162

144

162

270

90

288

144

288

360

VІІІ – Х

Общо

I гимназиален етап

36

72

72

108

36

ХІ
2

29

58

58

87

29

ХІІ

Класове

2

65

130

130

195

XІ – ХII

Общо

II гимназиален етап

54

162

162

162

137

144

162

270

90

418

274

288

555

VІІІ – ХІІ

ОБЩО

ВЕСТНИК

Музика*

174

208

98

104

66

904

608

1430

64
170

174

208

104

416

346

520

270

72

72

36

144

108

180

64
85

І – VІІ

100
85

51

68

34

136

119

170

V – VІІ

Общо

ОБЩО

Раздел А – задължителни учебни часове

36

VII

Биология и здравно
образование

Човекът и природата

Околен свят

Гражданско
вание

Философия

68

34

34

136

102

238

34

VI

V
34

І – IV

51

32

IV

34

География и икономика

64

32

112

96

224

32

III

68

32

112

64

224

32

История и цивилизации

32

128

224

32

Класове

Общо

Прогимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Човекът и обществото

Информационни технологии

Компютърно моделиране

Математика

Чужд език – …

Чужд език – …

Български език и литература

Учебни предмети

Учебни седмици

Класове

Начален етап

Рамков учебен план
за общо и за професионално образование в училища по изкуствата

Приложение № 9
към чл. 12, ал. 2, т. 9

С Т Р. 7 6
БРОЙ 94

32

64

Технологии и пред
приемачество

Физическо възпитание и спорт*

ІI

IV

2865

293

130

227

935

85

51

68

935

85

51

68

34

VI

V
34

І – IV

1008

72

36

54

36

VII

2878

242

138

190

V – VІІ

5743

535

268

417

І – VІІ

72

18

36

VІІІ

832

992

1054

136

3742

520
1156

136

1020

1116

3156

278

6378

635

1152

270

1152

342

1156

136
1260

144
3572

416

7314

936

1296

144

64

144

1152 64

198

1296 1296 64

144

Раздел В – факултативни учебни часове

1020

108

954

72

18

2

3952

432

3520

874

2646

36

36

18

216

54

VІІІ – Х

64

2

ХІІ

124

928

580

348

58

58

29

64

64

2

1296 64 1052 64

144

1152 64

720

432

72

72

36

ХІ

Класове

2476

268

2208

1428

780

130

130

XІ – ХII

Общо

6428

700

5728

2302

3426

36

36

18

130

346

54

VІІІ – ХІІ

ОБЩО

ВЕСТНИК

Пояснителна бележка:
Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика*, изобразително изкуство* или физическо възпитание и
спорт* може да се използват за специализирана подготовка.

864

128

3222

85

Общо за раздел А +
раздел Б + раздел В

128

918

85

128

864

357

Максимален годишен
брой часове за раздел
В

736

85

704

80

Общо за раздел А +
раздел Б

96

96

Общ годишен брой
часове за раздел Б,
в т.ч. производствена
практика

Х
36

Общо

II гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Раздел Б – избираеми учебни часове

810

608

Общо за раздел А
882

36

72

18

36

ІХ

Класове

I гимназиален етап

Икономика

36

833

85

34

51

34

Предприемачество

784

80

32

64

32

III

Общо

ОБЩО

18

640

64

32

48

32

Класове

Общо

Прогимназиален етап

Здравословни и безопасни условия на
труд

Чужд език по професията – …

Обща професионална
подготовка

64

Изобразително изкуство*

І

32

Учебни седмици

Класове

Начален етап

БРОЙ 94
С Т Р. 7 7

54

Музика

68

54

Химия и опазване на
околната среда

68

54

72

72

36

144

108

180

36

Физика и астрономия

4

72

85

51

68

34

136

119

170

34

Биология и здравно образование

Човекът и природата

Гражданско образование

85

51

География и икономика

Философия

68

34

Информационни
логии

История и цивилизации

136

4

VI

VII
2

2

36

2

36

72
36

208
174

54
36

54
54

54

36

36

36

36

72

36

108

72

72

108

72

72

72

72

90

126

18

72

72

72

108

Х
2

195

270

90

418

162

162

162

162

162

162

65

144
65

130

144
29

58

162

36

72

274

288

555

162

270

90

288

58

4

130
72

87

29

Общо

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

144

2

ХІІ

Общо

0

108

36

ХІ

Класове

288

360

VІІІ – Х

Общо

II гимназиален етап

ВЕСТНИК

190

54

72

170

36

104

36

108

144

346

416

144

520

Раздел А – задължителни учебни часове

36

ІХ

V – VІІ
VІІІ

Класове

Общо

I гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Математика

техно-

119

Чужд език – ...

Чужд език – ...

170

34

Български език и литература

Учебни предмети

Учебни седмици

V

Класове

Прогимназиален етап

Рамков учебен план
за общо и за професионално образование в спортните училища

Приложение № 10
към чл. 12, ал. 2, т. 10

С Т Р. 7 8
БРОЙ 94

68

51

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

2

684

2

36

1318

0

2

2322

1318

36

396

1368

36

4004

1368

1368

576

36

1368

648

36

450

1368

36

4104

1782

1368

972

36

0

36

1133

807

290

2501

1851

650

130

6605

3633

2972

36

130

36
0

4

36

58

29

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

36

360

2

ХІІ

Общо

18

72

36

ХІ

Общо

18

VІІІ – Х

Класове

II гимназиален етап

ВЕСТНИК

Пояснителни бележки:
Задължителните учебни часове по учебния предмет физическо възпитание и спорт във всички класове и по учебните предмети музика и
изобразително изкуство в първи гимназиален етап може да се използват за специализирана подготовка.
В рамките на целодневното обучение в спортните училища освен часовете, определени в горната таблица, за осъществяване на тренировъчния
процес за всяка седмица допълнително се определят:
– 4 учебни часа за спортна подготовка;
– 2 учебни часа за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

432

Х

Общо

Раздел Б – избираеми учебни часове + Раздел В – факултативни учебни часове

756

36

18

36

432

2636

138

190

36

Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел
В, в т.ч. производствена
практика

2

882

936

36

54

36

850

4

ІХ

VІІІ

V – VІІ

Общо за раздел А

850

51

68

34

VII

36

36

4

VI

Класове

Общо

I гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Икономика

Предприемачество

Здравословни и безопасни условия
на труд

Чужд език по професията

Обща
професионална
подготовка

34

Учебни седмици

V

Класове

Прогимназиален етап

БРОЙ 94
С Т Р. 7 9

34

64

68

51
51
34
85
833

32

64 64 48
64 48 64
32 32 32
64 64 80
608 640 784

32

136
34

128 112 112
32

32

238
102

224 224 224
64 96

І
32

64
100

208
174

104

416

520
346

64
270
72
54
54
417
417
268
535
5743
часове
635
6378
часове
936
7314

904
66
104
98
208
174

1430
608

378 198
1152 1152
144 144
1296 1296

324
1152
144
1296

72
954

72
774

72
828

72
72
72
18
18

126
90
72

18

108
72
72
72

36
36
54
18
18

72
36
36

36

108
72
72
108

54
54
36
18
18

72
36
36

36

108

144
144

144 124
1296 1116

268
2412

700
6300

2240
5600
432
3888

1340
2144
720
1152

900
3456

620
992

350
3360

270
162
144
67

90

561
422
278
422

72
432

134
804

67

201
134
134
134

216
2556

62
372

31

93
62
62
62

162
162
162
54
54

36

108
72
72
72

II гимназиален етап
Класове
Общо
ОБЩО
ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
36
31

162
162
162
54
54

270
162
144

90

360
288
144
288

I гимназиален етап
Класове
Общо
VІІІ
ІХ
Х
VІІІ – Х
36
36
36

ВЕСТНИК

Пояснителна бележка.
Задължителните учебни часове, предвидени за учебния предмет чужд език*, може да се използват за изучаване на древни или съвременни езици.

85

72
72

36

144

180
108

170
72
72
54
54
54
54
68
68
54
190
68
68
54
190
51
51
36
138
85
85
72
242
935 935 1008
2878
Б – задължителни учебни
85
85
108
278
1020 1020 1116
3156
В – факултативни учебни
136 136 144
416
1156 1156 1260 3572
85

68
51

34
68
51

34

136

488
66
98

136

170
119

910
262
170
119

Прогимназиален етап
ОБЩО
Класове
Общо
V
VI
VII V – VІІ І – VІІ
34
34
36
– задължителни учебни часове

ДЪРЖАВЕН

227
227
130
293
2865
Раздел
Общ годишен брой часове за раздел Б
96 96 80
85
357
Общо за раздел А + раздел Б
704 736 864 918 3222
Раздел
Максимален годишен брой часове за раздел В 128 128 128 136
520
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
832 864 992 1054 3742

Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – ….
Чужд език – ….*
Математика
Компютърно моделиране
Информационни технологии
Човекът и обществото
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Гражданско образование
Околен свят
Човекът и природата
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Учебни седмици

Начален етап
Класове
Общо
ІI
III
IV І – IV
32 32
34
Раздел А

Рамков учебен план
за общо и за профилирано образование в училища по културата

Приложение № 11
към чл. 12, ал. 2, т. 11

С Т Р. 8 0
БРОЙ 94

техно-

32

32

68

І – VІІ

174

174

72

72

270

170

208

98

104

66

904

608

1430

208

104

416

346

520

100

72

72

72

36

144

108

180

64
85

51

68

34

136

119

170

64
85

36

V – VІІ
36

VІІІ

54

36

36

72

36

108

144

144

36

36

36

72

36

108

72

72

108

36

ІХ
36

Х

72

72

90

126

18

72

72

72

108

Класове

2

195

270

0

90

0

418

162

162

65

144
65

130

144
29

58

162

36

72

274

288

555

162

270

90

288

58

2

130
72

87

29

ОБЩО

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

144

2

ХІІ

Общо

0

108

36

ХІ

Класове

II гимназиален етап

288

360

VІІІ – Х

Общо

I гимназиален етап

Раздел А – задължителни учебни часове

34

VII

Общо

ОБЩО

ВЕСТНИК

Биология и здравно образование

Човекът и природата

Околен свят

Гражданско образование

Философия

32

34

136

51

98

66

488

География и икономика

34

34

136

119

262

68

64

32

112

170

910

34

VI

V

І – IV

История и цивилизации

Човекът и обществото

Информационни
логии

Компютърно моделиране

128 112

102

238

34

IV

Класове

Общо

Прогимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Математика

Чужд език – …

64

96

32

Чужд език – …

32

III

224

32

ІI

Български език и лите224 224
ратура

Учебни предмети

Учебни седмици

І

Класове

Начален етап

Рамков учебен план
за общо и за професионално образование в училища в местата за лишаване от свобода

Приложение № 12
към чл. 12, ал. 2, т. 12

БРОЙ 94
С Т Р. 8 1

и

предпри130

714

714

51

828

36

2256

138

4374

268

54

54

720

36

54
54

36

36

ІХ

272

864

64

928

Общ годишен брой часо384 400
ве за раздел Б

Общо за раздел А + раз800 864
дел Б

64

Максимален годишен
брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раз864 928
дел Б + раздел В

1020

68

952

306

3740

260

3480

1362

1088

68

1020

306
1080

252
3120

864
6600

2226
1080

360

1088

68
1152

72
3328

208

7068

468

1152

72

396

1152

72

1080

Раздел В – факултативни учебни часове

1020

306

Раздел Б – избираеми учебни часове
64

1152 64

72

1080 64

234

846

2

3520

216

3304

1054

2250

18

162

162

VІІІ – Х

290

58

29

2

64 580 64

2

ХІІ

72
1152 64 942 64

72

1080 64 870 64

720

360

72

36

ХІ

Класове

ОБЩО

2222

144

2078

1428

650

130

5742

360

5382

2482

2900

18

130

162

162

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

Общо

ВЕСТНИК

Пояснителни бележки:
1. Във втори гимназиален етап се провежда професионална подготовка.
2. Часовете по технологии и предприемачество се използват и за професионално обучение.

64

592

72

72

36

Х

Общо

II гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

416 464

684

2118

51

54

54

36

VІІІ

Общо за раздел А

646

34

36

І – VІІ

18

32

34

V – VІІ

Класове

I гимназиален етап

Здравословни и безопасни условия на труд

Чужд език по професията – …

32

34

VII

Общо

ОБЩО

82

Обща професионална подготовка

Технологии
емачество

32

34

VI

V

І – IV

54

на

32

IV

Химия и опазване
околната среда

32

III

54

32

ІI

Класове

Общо

Прогимназиален етап

Физика и астрономия

Учебни седмици

І

Класове

Начален етап

С Т Р.
БРОЙ 94

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Приложение № 13
към чл. 12, ал. 2, т. 13

Рамков учебен план
за профилирано образование в духовните училища
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

II гимназиален етап

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

Общо

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език – ….

144

72

72

288

72

62

134

422

72

72

144

72

62

134

278

72

62

134

422

Чужд език – ….
Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда

36

54

72

162

162

Музика*

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство*

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

828

774

954

2556

432

372

804

3360

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

324

378

198

900

720

620

1340

2240

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В

144

144

144

432

144

124

268

700

Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

Пояснителна бележка.
Във всички класове задължителните учебни часове по учебния предмет музика* или изобразително
изкуство* може да се използват за специализирана подготовка.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

Приложение № 14
към чл. 12, ал. 2, т. 14

Рамков учебен план
за професионално образование в духовните училища
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

VІІІ

ІХ

36

36

II гимназиален етап

VІІІ – Х

Х
36

2

Общо

Класове
ХІ
36

ХІІ
2

29

Общо

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

87

195

555

Чужд език – …

144

72

72

288

72

58

130

418

72

72

144

Чужд език – ….

144

Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

72

130

58

36

65

29

418

65

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

Физическо
спорт

72

72

72

216

възпитание

и

72

58

130

346

72

58

130

130

Обща професионална подготовка
Чужд език
та – …

по

професия-

Латински език

144

Библейски гръцки език

72

72

144

144

144

144

Свeщено Писание на Новия
Завет

72

Свeщено Писание на Стария
Завет
Общо за раздел А

936

72

72

144

882

1062

2880

130

58

130
144

504

406

910

3790

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б, в т.ч. производстве- 216
на практика

270

90

Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152

64

640

648

64

522

64

1298

1938

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

I гимназиален етап

Учебни седмици

VІІІ

ІХ

36

36

II гимназиален етап

Общо

Класове

36

2

Общо

Класове

VІІІ – Х

Х

С Т Р. 8 5

ХІ
36

ХІІ
2

29

Общо

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

260

692

2468

6420

2

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой
144
часове за раздел В

144

144

Общо за раздел А + раздел Б +
1296 1296 1296 64
раздел В

432

144

3952

1296

116
64

1044

64

Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици в Х и в ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици в ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за
производствена практика.

Приложение № 15
към чл. 12, ал. 2, т. 15

Рамков учебен план
за общо образование във вечерна форма на обучение
Начален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

Прогимназиален етап

І

ІI

III

IV

32

32

32

34

І – IV

Общо

Класове
V

VI

VII

34

34

36

ОБЩО

V – VІІ

І – VІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

224

Чужд език
Математика

128

224

224

238

910

170

170

144

484

1394

64

96

102

262

102

102

108

312

574

112

112

136

488

136

136

108

380

868

32

34

66

Компютърно моделиране
Информационни технологии
Околен свят

66
34

32

32

Човекът и обществото

64

34

34

36

104

104

64

64

98

98

История и цивилизации

51

51

54

156

156

География и икономика

51

51

54

156

156

68

68

136

236

Човекът и природата

32

68

100

Биология и здравно образование

54

54

54

Физика и астрономия

54

54

54

Химия и опазване на околната среда

54

54

54

Технологии и предприемачество

32

32

32

34

130

34

34

36

104

234

Общо за раздел А

416

464

592

646

2118

646

646

702

1994

4112

С Т Р.
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Начален етап

Прогимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

І

ІI

III

IV

32

32

32

34

І – IV

ОБЩО

Общо

Класове
V

VI

VII

34

34

36

V – VІІ

І – VІІ

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

288

240

112

102

742

102

102

90

294

1036

Общо за раздел А + раздел Б

704

704

704

748

2860

748

748

792

2288

5148

Приложение № 16
към чл. 12, ал. 2, т. 16

Рамков учебен план
за профилирано образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове
Учебни седмици

II гимназиален етап

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

VІІІ – Х

Класове
ХІ

ХІІ

36

31

Общо

ОБЩО

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език

144

72

72

288

72

62

134

422

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

Технологии и предприемачество

72

90

162

162

792

684

Общо за раздел А

774

2250

288

248

536

2786

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

72

180

90

342

720

620

1340

1682

Общо за раздел А + раздел Б

864

864

864

2592

1008

868

1876

4468

БРОЙ 94
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ВЕСТНИК
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Приложение № 17
към чл. 12, ал. 2, т. 17

Рамков учебен план
за професионално образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

VIII

IX

36

36

II гимназиален етап

VІІІ – Х

X
36

2

Общо

Класове
XI
36

XII
2

29

ОБЩО

XІ – ХII

VIIІ – ХII

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

144

108

108

360

108

87

195

555

Чужд език

144

72

72

288

72

58

130

418

Математика

108

108

72

288

72

58

130

418

Информационни технологии

36

36

18

90

90

История и цивилизации

72

72

126

270

270

География и икономика

36

36

90

162

162

Философия

36

36

72

144

144

Гражданско образование

36

65

29

65

Биология и здравно образование

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

162

18

18

36

36

36

36

36

810

2178

Обща професионална
товка

подго-

Здравословни и безопасни условия на труд
Предприемачество

18
36

Икономика
Общо за раздел А

756

612

288

232

520

2698

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б, в т.ч. производствена практика

36

180

90

64

370

612

64

493

64

1233

1603

Общо за раздел А + раздел Б

792

792

900

64

2548

900

64

725

64

1753

4301

Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за
производствена практика.

36

І – VІІ

32

32

Биология и здравно образование

32

68

100

64
85

85

51

68

34

136

119

170

72

72

72

36

144

108

180

72

170

174

208

104

416

346

520

72

270

64

174

208

98

104

66

904

608

1430

54

36

36

72

36

108

144

144

36

VІІІ

72

108

36

ІХ

36

36

36

72

36

72

72

90

126

18

72

72

72

108

36

Х

162

144

162

270

90

288

144

288

360

VІІІ – Х

36

72

72

72

108

36

ХІ

31

62

62

62

93

31

ХІІ

Класове

ОБЩО

67

134

134

134

201

162

67

144

162

270

90

422

278

422

561

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

Общо

ВЕСТНИК

Човекът и природата

Околен свят

Гражданско образование

Философия

51

98

34

География и икономика

34

66

136

68

64

34

488

119

170

История и цивилизации

Човекът и обществото

Информационни
технологии

32

136

262

910

34

V – VІІ

Раздел А – задължителни учебни часове

34

VII

Общо

II гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

Компютърно моделиране

112

102

238

34

VI

V

І – IV

Класове

108

112

96

224

32

IV

Общо

Математика

64

224

32

III

Общо

I гимназиален етап

72

128

224

32

ІI

Класове

Общо

Прогимназиален етап

Чужд език – …

Чужд език – …

Български език и
литература

Учебни предмети

Учебни седмици

І

Класове

Начален етап

Рамков учебен план
за профилирано образование без интензивно или разширено изучаване на чужд език в дистанционна форма на обучение

Приложение № 18
към чл. 12, ал. 2, т. 18

С Т Р. 8 8
БРОЙ 94

32

64

Технологии и предприемачество

Физическо
спорт

608

96

704

128

832

Общо за раздел А

Общ годишен брой часове
за раздел Б

Общо за раздел А +
раздел Б

Максимален годишен брой
часове за раздел В

Общо за раздел А +
раздел Б + раздел В

и

64

Изобразително изкуство

възпитание

64

Музика

864

128

736

992

128

864

80

784

80

32

64

48

1054

136

918

85

833

85

34

51

51

34

51
85

130
293

36

1156

136

520
3742

1020

85

3222

357

935

85

51

68

1008

72

36

54

54

2878

242

138

190

5743

535

268

417

417

54

54
190

54

І – VІІ

54

V – VІІ

Общо

1156

136

1020

85

1260

144

1116

108

3572

416

3156

278

7314

936

6378

635

Раздел Б – избираеми учебни часове

935

68

227

2865

68

227
68

34

VII

Общо

1296

144

1152

252

900

72

72

18

18

36

54

36

VІІІ

144

1152

198

954

72

18

18

72

72

36

Х

1296 1296

144

1152

288

864

72

90

18

18

54

36

36

ІХ

Класове

3888

432

3456

738

2718

216

162

54

54

162

162

VІІІ – Х

Общо

I гимназиален етап

1296

144

1152

720

432

72

36

ХІ

1116

124

992

620

372

62

31

ХІІ

Класове

ОБЩО

2412

268

2144

1340

804

134

6300

700

5600

2078

3522

350

162

54

54

162

162

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

Общо

II гимназиален етап

ДЪРЖАВЕН

96

640

64

32

48

64

34

VI

V

І – IV

54

32

IV

Химия и опазване на околната среда

32

III

54

32

ІI

Класове

Общо

Прогимназиален етап

Физика и астрономия

Учебни седмици

І

Класове

Начален етап
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Приложение № 19
към чл. 12, ал. 2, т. 19

Рамков учебен план
за общо образование в задочна форма на обучение
Начален етап
Общо

Класове
I

II

III

IV

9

9

9

Учебни седмици

Прогимназиален етап
І – IV

Общо

Класове
V

VI

VII

9

ОБЩО

V – VII

I – VІІ

9

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

55

Чужд език
Математика

50

55

50

50

210

40

40

40

120

330

30

30

30

90

20

20

20

60

150

50

40

50

190

40

40

40

120

310

10

10

20

Компютърно моделиране
Информационни технологии

20
10

Околен свят

10

25

Човекът и обществото

20

10

10

30

10

30

35

35

30

30

История и цивилизации

20

20

20

60

60

География и икономика

15

15

15

45

45

15

15

30

50

Биология и здравно образование

20

20

20

Физика и астрономия

20

20

20

Човекът и природата

10

10

20

20

20

20

10

10

10

10

40

10

10

10

30

70

125

170

170

170

635

170

170

215

555

1190

Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество
Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б

73

73

73

292

73

73

73

219

511

Общо за раздел А + раздел Б

198 243 243

243

927

243

243

288

774

1701

73

Приложение № 20
към чл. 12, ал. 2, т. 20

Рамков учебен план
за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в задочна форма на обучение
I гимназиален етап
Общо

Класове
Учебни седмици

VІІІ

ІХ

Х

9

9

9

VІІІ – Х

II гимназиален етап
Класове
ХІ

ХІІ

9

9

Общо

ОБЩО

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

40

40

40

120

40

40

80

200

Чужд език

20

20

30

70

30

30

60

130

Математика

30

30

25

85

25

25

50

135

Информационни технологии

15

10

10

35

35

История и цивилизации

20

20

30

70

70

География и икономика

15

15

15

45

45

Философия

15

20

20

55

55

Гражданско образование

10

10

20

20
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I гимназиален етап

II гимназиален етап

Общо

Класове

Общо

Класове

VІІІ – Х

Х

9

9

9

Биология и здравно образование

15

15

15

45

45

Физика и астрономия

15

15

15

45

45

Химия и опазване на околната среда

15

15

15

45

45

Технологии и предприемачество

15

15

30

30

Общо за раздел А

215

215

645

9

9

VІІІ – ХІІ

ІХ

215

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ
Учебни седмици

ХІ

ОБЩО

105

105

210

855

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б

73

73

73

219

183

183

366

585

Общо за раздел А + раздел Б

288

288

288

864

288

288

576

1440

Приложение № 21
към чл. 12, ал. 2, т. 21

Рамков учебен план
за професионално образование в задочна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
I гимназиален етап
Общо

Класове
Учебни седмици

VІІІ

ІХ

9

9

II гимназиален етап

VІІІ – Х

Х
9

2

Общо

Класове
ХІ

XІ – ХII VІІІ – ХІІ

ХІІ

9

2

9

ОБЩО

2

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

40

40

40

120

40

40

80

200

Чужд език – …

20

20

20

60

30

30

60

120

Математика

30

30

25

85

25

25

50

135

Информационни технологии

10

10

10

30

30

История и цивилизации

20

20

20

60

60

География и икономика

15

15

10

40

40

Философия

10

15

20

45

45

15

15

15

45

Физика и астрономия

15

15

15

45

45

Химия и опазване на околната среда

15

15

15

45

45

15

15

Гражданско образование

10

Биология и здравно образование

20

10

20
45

Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия
на труд
Предприемачество

15

20

20

20

20

20

210 210 210

630

20

Икономика
Общо за раздел А

105

105

210

840

494

792

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел
Б, в т.ч. производствена практика

78

78

78

64

298

183

64

183

64

Общо за раздел А + раздел Б
288 288 288 64
928
288 64 288 64
704
1632
Пояснителна бележка.
1. Общият брой учебни седмици за Х, за ХІ и за ХІІ клас е единадесет, от които две учебни
седмици – за производствена практика.
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Приложение № 22
към чл. 12, ал. 2, т. 22

Рамков учебен план
за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез
работа (дуална система на обучение)

Учебни седмици

I гимназиален етап
II гимназиален етап
ОБЩО
Класове
Общо
Класове
Общо
VІІІ ІХ
Х
VІІІ – Х
ХІ
ХІІ
XІ – ХII VІІІ – ХІІ
36
36
36
2
36
4
29
2
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – ….

144
648

Чужд език – ….

108
144

108
72

360
864

108

87

195

555
864

72

72

144

72

58

130

274

72

58

130

418

Математика

108

108

72

288

Информационни технологии

36

36

18

90

90

144

126

270

270

72

90

162

162

36

72

144

144

Биология и здравно образование

90

72

162

162

Физика и астрономия

90

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда
Музика

90

72

162

162

18

18

18

54

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

216

История и цивилизации
География и икономика
Философия

36

Гражданско образование

36

65

29

65

Обща професионална подготовка
Чужд език по професията – …
Здравословни и безопасни условия на труд
Предприемачество
Икономика
Общо за раздел А

72
18
36
36
1116 1116 990

130

58

130

18

18

36

36

36
3222

290

650

36
3872

174

570

976

70

1323

1323

1260 140 1073 70

2543

6171

360

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за 36
72
234 64
раздел Б, в т.ч. производствена
практика
Практическо обучение в реална
работна среда
Общо за раздел А + раздел Б
1152 1188 1224 64

406

396
504

3628

140

609

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часо- 144 144 144
432
144
124
268
700
ве за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + 1296 1332 1368 64
4060
1404 140 1197 70
2811
6871
раздел В
Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за
производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват практическото обучение в реална работна среда.
3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват практическо обучение в реална работна среда.
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Приложение № 23
към чл. 12, ал. 2, т. 23

Рамков учебен план
за професионално образование с разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез
работа (дуална система на обучение)

Учебни седмици
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – …..
Чужд език – …..
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Гражданско образование
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната
среда
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Обща професионална подготовка
Чужд език по професията – ...
Здравословни и безопасни условия на труд
Предприемачество
Икономика
Общо за раздел А

I гимназиален етап
II гимназиален етап
ОБЩО
Класове
Общо
Класове
Общо
VІІІ ІХ
Х
VІІІ – Х
ХІ
ХІІ
XІ – ХII VІІІ – ХІІ
36
36
36
2
36
4
29
2
Раздел А – задължителни учебни часове

108
36
72
36
36

108
216
72
108
36
72
36
36

108
72
72
72
18
126
90
72

54
54
36

36
36
54

72
72
72

360
720
144
288
90
270
162
144
0
162
162
162

18
18
72

18
18
72

18
18
72

54
54
216

144
432

108

87

195

72
72

58
58

130
130

36

29

65

54
54
216
72

18

18

555
720
274
418
90
270
162
144
65
162
162
162

58

130

130
18

36
36
36
36
36
1152 936 990
3078
360
290
650
3728
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
252 234 64
550
396
174
570
1120
раздел Б, в т.ч. производствена
практика
Практическо обучение в реална
504 140 609 70
1323
1323
работна среда
Общо за раздел А + раздел Б
1152 1188 1224 64
3628
1260 140 1073 70
2543
6171
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часо- 144 144 144
432
144
124
268
700
ве за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + 1296 1332 1368 64
4060
1404 140 1197 70
2811
6871
раздел В
Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за
производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват практическото обучение в реална работна среда.
3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват практическо обучение в реална работна среда.
36
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Приложение № 24
към чл. 12, ал. 2, т. 24

Рамков учебен план
за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в паралелки с
обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Учебни седмици
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – …..
Чужд език – …..
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Гражданско образование
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната
среда
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Обща професионална подготовка
Чужд език по професията – …………
Здравословни
и
безопасни
условия на труд
Предприемачество
Икономика
Общо за раздел А

I гимназиален етап
II гимназиален етап
ОБЩО
Класове
Общо
Класове
Общо
VІІІ ІХ
Х
VІІІ – Х
ХІ
ХІІ
XІ – ХII VІІІ – ХІІ
36
36
36
2
36
4
29
2
Раздел А – задължителни часове (ЗЧ)

108
36
72
36
36

108
72
72
108
36
72
36
36

108
72
72
72
18
126
90
72

360
288
144
288
90
270
162
144

54
54
36

36
36
54

72
72
72

162
162
162

555
288
274
418
90
270
162
144
65
162
162
162

18
18
72

18
18
72

18
18
72

54
54
216

54
54
216

144
144

108

87

195

72
72

58
58

130
130

36

29

65

72
18

18

58

130

130
18

36
36
36
36
36
864 792 990
2646
360
290
650
3296
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за 288 396 234 64
982
396
174
570
1552
раздел Б, в т.ч. производствена
практика
Практическо обучение в реална
504 140 609 70
1323
1323
работна среда
Общо за раздел А + раздел Б
1152 1188 1224 64
3628
1260 140 1073 70
2543
6171
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален
годишен
брой 144 144 144
432
144
124
268
700
часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + 1296 1332 1368 64
4060
1404 140 1197 70
2811
6871
раздел В
Пояснителни бележки:
1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за
производствена практика.
2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват
практическото обучение в реална работна среда.
3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват
практическо обучение в реална работна среда.
7835
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НАРЕДБА № 6
от 30 ноември 2015 г.

за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І
Основни положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определя държавният образователен стандарт по чл. 22,
ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала включва:
1. изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на познавателните книжки,
учебниците, учебните комплекти и учебните
помагала;
2. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти и на промените в тях, включително определянето на
оценителите;
3. условията и реда за утвърждаване на
списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да
се използват в системата на предучилищното
и училищното образование.
Чл. 2. (1) В предучилищното образование
се ползват познавателни книжки и учебни
помагала.
(2) В училищното образование се ползват
учебници и учебни помагала, както и учебни
комплекти.
Чл. 3. (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) Познавателните книжки се създават
като печатни издания, печатни издания с
електронен вариант или електронни издания.
Чл. 4. (1) 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,
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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.
(2) Учебниците се създават като печатни
издания или печатни издания с електронен
вариант.
(3) Учебниците за обучение по специалните
предмети за учениците със сензорни увреждания се изготвят и на електронен носител.
Чл. 5. 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. 6. (1) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа
дейност, което подпомага предучилищното
и училищното образование за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване на учебното съдържание изцяло
или в негови отделни части;
2. затвърждаване или за практическо прилагане на усвоените компетентности.
(2) Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен
вариант или електронни издания.
(3) 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. 7. Учебният комплект включва учебник
и едно или няколко учебни помагала, създадени от авторите и одобрени от министъра
на образованието и науката в единна система.
Чл. 8. 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 книжовните
езикови норми на българския език.
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Раздел ІІ
Списък на познавателните книжки, учебни
ците и учебните комплекти
Чл. 9. (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 съдържа наименованието на познавателните книжки, учебниците
и учебните комплекти, авторския колектив,
издателя и годината на валидното издание.
(3) Списъкът по ал. 1 се публикува на
официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката до 31 януари всяка календарна година и се прилага за
следващата учебна година.
(4) Познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти, които не са включени в
списъка по ал. 1, не може да се използват в
системата на предучилищното и училищното
образование.
Чл. 10. (1) Всяка година от 1 до 10 декември
издателствата и/или авторът, които ще разпространяват одобрени познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти за предстоящата
учебна година, подават в Министерството на
образованието и науката (МОН) заявление за
включване в списъка по чл. 9.
(2) Познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти, одобрени след срока по
ал. 1, се включват допълнително в списъка
по чл. 9, ако в 3-дневен срок от получаване
на одобрението издателите им подадат заявление за разпространение за предстоящата
учебна година.
(3) Не се включват в списъка по чл. 9:
1. познавателните книжки, учебниците и
учебните комплекти, за които не е подадено
заявлението по ал. 1;
2. познавателните книжки, учебниците
и учебните комплекти, чиито автори и/или
издатели не са подали документи за участие
в процедура по оценяване и одобряване след
извършени обективно необходими промени в
съдържанието, в графичния дизайн, в поли
графическото или в електронното изпълнение
или извършените промени не са били одобрени
от министъра на образованието и науката.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ
КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ
ПОМАГАЛА
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. Изискванията, на които трябва да
отговарят познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала, се отнасят до:
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1. съдържанието;
2. графичния дизайн;
3. полиграфическото изпълнение;
4. електронното изпълнение.
Чл. 12. (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.
(3) Познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала не може да съдържат
текстове, които допускат дискриминация,
основана на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, религия, образование, увреждане, произход, убеждения, обществено
положение и имуществено състояние, както
и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който
Република България е страна.
Раздел II
Изисквания към съдържанието на познава
телните книжки
Чл. 13. Изискванията към съдържанието
на познавателната книжка се отнасят до:
1. съответствието с държавния образователен стандарт за предучилищното образование;
2. текста и извънтекстовите компоненти;
3. структурирането;
4. езика на познавателната книжка.
Чл. 14. (1) Съответствието на съдържанието на познавателните книжки с държавния
образователен стандарт за предучилищното
образование се отнася до очакваните резултати по ядра от едно или повече образователни
направления за съответната възрастова група.
(2) Съдържанието на електронния вариант
на познавателната книжка или на електронното є издание трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да съответства на очакваните резултати
по ядра от едно или от няколко образователни
направления за съответната възрастова група;
2. да включва с образователна цел различни
медийни формати, като текст, изображения,
видеозапис, аудиозапис, анимация, симулации
и др., които не могат да бъдат представени в
печатното издание на познавателната книжка.
Чл. 15. Текстът и извънтекстовите компоненти на познавателната книжка трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременността, като информацията и
данните са актуални и точни;
б) възрастовите характеристики и познавателните възможности на възрастовата група
на децата, за които е предназначена;
2. да осигуряват:
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а) възможност за придобиване на знания,
умения и формиране на отношения;
б) системност и яснота в представяне на
съдържанието по съответното образователно
направление, като новите представи трябва да
са изградени на основата на вече познатото;
в) стимулиране на творческата дейност;
г) ясно подчертани връзки между образователните направления.
Чл. 16. Структурирането на познавателната книжка трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да представя изложението на съдържанието в логическа последователност;
2. да осигурява подходящо съотношение
между текст и илюстративен материал, съоб
разено с възрастовата група на децата, за които е предназначена познавателната книжка.
Чл. 17. Езикът на познавателната книжка
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на книжовните езикови
норми на българския език;
2. да е съобразен с възрастовата група на
децата, за които е предназначена познавателната книжка;
3. да се използва точно терминологията
на съответното образователно направление;
4. да осигурява последователност и единност в употребата на термини и символи.
Раздел III
Изисквания към съдържанието на учебниците
Чл. 18. Изискванията към съдържанието
на учебника се отнасят до:
1. съответствието с учебната програма;
2. текста и извънтекстовите компоненти;
3. структурирането;
4. езика на учебника.
Чл. 19. (1) Съдържанието на у чебника
по учебен предмет от общообразователната
подготовка трябва да отговаря напълно на
съответната учебна програма по отношение на
учебното съдържание (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението по
съответните теми, нови понятия).
(2) Съдържанието на учебника по чужд
език трябва да отговаря напълно на учебната
програма по отношение на учебното съдържание (тематичните области, компетентности
като очаквани резултати от обучението по
четирите основни умения: слушане, четене,
говорене и писане, нови знания).
Чл. 20. Съдържанието на у чебника по
задължителен модул от профилираната подготовка трябва да отговаря напълно на съответната учебна програма по отношение на
учебното съдържание (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението по
съответните теми, нови понятия).
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Чл. 21. Съдържанието на у чебника по
учебен предмет или модул от общата професионална подготовка трябва да отговаря
напълно на съответната учебна програма по
отношение на:
1. целите и очакваните резултати;
2. учебното съдържание от тематичния
план.
Чл. 22. Съдържанието на у чебника по
майчин език, по религия и по хореография
трябва да отговаря напълно на съответната
учебна програма по отношение на учебното
съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните
теми, нови понятия).
Чл. 23. Съдържанието на у чебника по
специален учебен предмет за учениците със
сензорни увреж дания трябва да отговаря
напълно на съответната учебна програма по
отношение на:
1. целите и очакваните резултати по темите от съответния специален учебен предмет,
посочени в съответната учебна програма;
2. специфичните методи на обучение;
3. темите и структурата на учебната програма.
Чл. 24. Съдържанието на електронния вариант на учебник по учебен предмет или модул
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на теми и на очакваните
резултати към тях от учебната програма;
2. да допринася за активиране и мотивиране на учениците;
3. да включва с образователна цел различни
медийни формати, като текст, изображения,
видеозапис, аудиозапис, анимация, симулации
и др., които не могат да бъдат представени в
печатното издание на учебника;
4. да стимулира взаимодействие между
участниците в учебния процес;
5. да подпомага използването на разно
образни методически решения и учене чрез
практика;
6. да дава възможност за самооценяване
на постиженията на учениците.
Чл. 25. (1) Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да съответстват на:
а) съвременното състояние на науката,
като информацията и данните трябва да са
актуални и точни, а източниците на информация да са коректно обозначени;
б) възрастовите характеристики на учениците, като равнището на трудност на съдържанието, примерите и илюстративният
материал са съобразени с учебната програма;
2. да осигуряват:
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а) последователност и приемственост в
учебното съдържание чрез подходящо актуализиране на вече придобити знания и умения
и чрез ясно подчертани връзки между сродни
теми и понятия;
б) системност и яснота при въвеждането
на понятията, теориите или елементи от тях в
съответния учебен предмет, като новите трябва
да са изградени на основата на познатото;
в) плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания и при развиване
на уменията;
г) балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за
преговор, за обобщения, в съответствие с
препоръчителното процентно разпределение
в съответната учебна програма;
д) условия за формиране на ключовите
компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма, и възможности за
практическото им прилагане;
е) условия за насърчаване и улесняване на
самостоятелното търсене на информация от
различни източници;
ж) условия за представяне на единството
в човешкото многообразие и за толерантно
отношение към различието;
з) възможности за самостоятелно учене,
критическо мислене и творческа дейност;
и) възможности за вътрешнопредметни
и междупредметни връзки с изключение на
учебниците по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания;
й) въ змож нос т и за самооцен я ва не на
постиженията на учениците с изключение
на учебниците по специалните предмети за
учениците със сензорни увреждания.
(2) Пояснителните текстове в достатъчна
степен и без излишна информация трябва да
обясняват основните нови понятия.
(3) Допълнителните текстове трябва да са
свързани с основното учебно съдържание и/
или със задачите и упражненията в учебника,
и/или с приложението на знанията и уменията.
(4) Текстът и извънтекстовите компоненти
в учебниците с продължителност на ползване
повече от една учебна година не трябва да
изискват или да предполагат писмено изпълнение или изпълнение чрез действия,
нарушаващи първоначалния вид на учебника.
Ч л. 26. С т ру к т у ри ра нет о на у чебника
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. темите в учебника да са в съответствие с
последователността на темите за нови знания
в учебната програма;
2. да съдържа апарат за ориентиране на
ученика при използването на учебника;
3. да представя изложението на съдържанието в логическа последователност;
4. да откроява ясно темите за нови знания
и новите понятия;
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5. да осигу рява баланс меж ду текст и
илюстративен материал – например: снимки,
рисунки, графики и др.;
6. да е постигната целесъобразност на
включените допълнителни текстове по отношение на учебното съдържание, на възрастовите характеристики и на спецификата
на учебния предмет – например: документи,
христоматийни материали, биографични и
научни сведения, статистически данни и др.;
7. да е налице справочен апарат – например:
пояснителни текстове, речници, указатели,
таблици, символи и съкращения и др., приети
в дадена област на науката;
8. да съдържа разбираем за учениците апарат за ориентиране – например: съдържание,
шрифтови и цветови откроявания, указатели,
колонцифри и др.;
9. да притежава апарат за организиране на
усвояването – например: задачи с различна
степен на трудност; задачи, стимулиращи
самостоятелната и груповата изследователска
работа на учениците; систематизиращи и
обобщаващи таблици, тестове и др.;
10. да предлага възможности, които съответстват на различни стилове на учене чрез
разнообразни, подходящи за възрастта на
учениците и балансирани учебни дейности
и задачи.
Чл. 27. Езикът на учебника трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да съответства на книжовните езикови
норми на българския език с изключение на
учебниците по учебния предмет чужд език,
по учебните предмети, които се изучават на
чужд език, и по учебния предмет майчин език;
2. да е съобразен с възрастовата група
ученици, за които е предназначен;
3. да се използва точно терминологията на
съответната научна област на познание, като
се основава на придобитите знания;
4. да осигурява последователност и единност
в употребата на термини и символи;
5. да подпомага учениците да разбират и
осмислят съдържанието;
6. да дава възможност за максимално използване на книжовния български език като
инструмент за придобиване на знанията и
уменията в съответната научна област.
Раздел ІV
Изисквания към съдържанието на учебното
помагало
Чл. 28. (1) Съдържанието на у чебното
помагало като средство за подпомагане на
училищното обучение и самоподготовката
трябва да съответства:
1. на съвременното развитие на науката и
технологиите;
2. на възрастовите характеристики и познавателните възможности на децата или на
учениците, за които е предназначено;
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(2) Учебното помагало в зависимост от
предназначението си трябва да осигурява
условия за:
1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване на учебното съдържание изцяло или
в отделни части и/или затвърждаване, и/или
2. за практическо прилагане на придобитите
компетентности.
(3) Езикът на учебното помагало трябва
да отговаря на изискванията по чл. 17 или
съответно на изискванията по чл. 27.
(4) Съдържанието на учебното помагало,
което е част от учебния комплект, трябва да
е съобразено и с учебната програма по съответния учебен предмет или модул.
Чл. 29. В учебното помагало се включва
анотация на български език, която съдържа
предназначението, адресата и указания за
използване.
Раздел V
Изисквания към графичния дизайн, поли
графическото и електронното изпълнение
на познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала
Чл. 30. Изискванията по този раздел се
отнасят до:
1. графичния дизайн и илюстрациите;
2. хартията и подвързията;
3. типографията;
4. форматите;
5. паспортната и библиографската информация;
6. електронното изпълнение.
Чл. 31. (1) Всички познавателни книжки,
учебници и учебни помагала, независимо от
вида им, трябва да отговарят на следните
изисквания за графичен дизайн и илюстрации:
1. цялостна художествена идея, ясна конструктивна и пространствена композиция,
графично и стилово единство на съставните
текстови и картинни съобщения в съответствие със съдържанието;
2. съответствие на художествената форма
със спецификата на учебния предмет, модула
или образователното направление, както и с
възрастовите особености за възприемане от
децата и учениците;
3. функционалност на графичната комуникация, съответстваща на съдържанието и
систематизираща степенуването по важност
на текстовете и изображенията;
4. балансирано цветово комбиниране, осигуряващо визуална хармония за нормалното
възприемане на текстовата и на илюстративната информация;
5. художествената страна на картинните
съобщения – илюстрации, рисунки, фото
изображения, схеми, диаграми, чертежи и др.,
да отговаря на съдържанието на текстовите
съобщения и да ги онагледява;
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6. стилова издържаност и ясна графична
концепция, обединяваща оформлението на
корицата и книжното тяло;
7. при присъствие на логотип върху корицата да се спазват правилата за използването
и експонирането му, ако съществуват такива.
(2) Графичният дизайн и илюстрациите на
учебниците под формата на печатно издание,
които се предоставят за безвъзмездно ползване
с продължителност повече от една учебна година, не трябва да включват елементи, които
изискват или предполагат писмено изпълнение
или изпълнение чрез действия, нарушаващи
първоначалния вид на учебника.
Чл. 32. Хартията на познавателната книжка, учебника и учебното помагало трябва да
осигури добър контраст и цветност – при
пълноцветен печат, или добър контраст и
наситеност – при едноцветен печат.
Чл. 33. (1) Изискването по чл. 32 за познавателните книжки и учебниците се изпълнява чрез:
1. матова хромова хартия или офсетова
хартия с маса не по-малко от 80 г/кв. м и
белота не по-ниска от 85 % – при двуцветен
и пълноцветен печат;
2. обемна хартия с маса не по-малко от
55 г/кв. м и белота не по-ниска от 70 % – при
двуцветен печат.
(2) Изискванията на чл. 32 за учебниците,
които се предоставят за безвъзмездно ползване с продължителност повече от една учебна
година, се изпълняват чрез матова хромова
или офсетова хартия с маса не по-малко от
80 г/кв. м и белота не по-ниска от 85 %.
(3) Учебниците от VІІІ до ХII клас могат
да се отпечатват и при едноцветен печат върху
обемна хартия с маса не по-малко от 55 г/
кв. м и белота не по-ниска от 70 %.
(4) За корици на познавателни книжки и
учебници се използва хромов картон с маса
не по-малко от 200 г/кв. м, а за учебниците
с продължителност на ползване повече от
една учебна година – хромов картон с маса
не по-малко от 250 г/кв. м.
(5) Корицата на учебниците с продължителност на ползване повече от една учебна
година трябва да е едностранно ламинирана.
Лепилата, употребявани за скрепване към
книжното тяло, трябва да осигуряват здравина, еластичност и гъвкавост, издръжливост и
удобство при многократното използване на
учебниците.
Чл. 34. (1) Изискването по чл. 32 за учебните помагала се изпълнява чрез отпечатването
им върху хартии, които по вид, маса и белота
гарантират нормално визуално възприемане,
функционалност и ефективна използваемост.
(2) Изискването по ал. 1 за учебните помагала се изпълнява чрез:
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1. офсетова хартия с маса не по-малко от
80 г/кв. м и белота не по-ниска от 85 % – от
I до IV клас, при пълноцветен печат;
2. офсетова хартия с маса не по-малко от
80 г/кв. м и белота не по-ниска от 85 % или
обемна хартия с маса не по-малко от 55 г/
кв. м и белота не по-ниска от 70 % – от V
до ХII клас, при едноцветен, двуцветен или
пълноцветен печат.
(3) За корици на учебни помагала се използват картони с маса не по-малко от 170 г/
кв. м в зависимост от предназначението и
формата им.
Чл. 35. (1) Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала – печатни издания,
са под формата на брошура с мека подвързия.
(2) Според вида и характера на изданието
скрепването може да е чрез лепене, шиене с
конец или шиене с телчета. Скрепването на
учебниците с продължителност на ползване
повече от една учебна година трябва да е чрез
шиене с конец и лепене с поливинилацетатна
дисперсия, термо- или полиуретаново лепило,
а тези с обем до 64 страници (4 или 8 коли
при 1/16 и 1/8 формат) – шити с тел.
Чл. 36. (1) Форматът на познавателната
книжка, учебника и учебното помагало се
определя от вида на изданието и спецификата
на учебния предмет, модула или образователното направление.
(2) Изискванията към форматите са:
1. 600 × 900/8, 600 × 840/8, 540 × 840/8 – за
познавателните книжки и за буквар;
2. 600 × 900/8, 600 × 840/8, 600 × 900/16, 540 ×
840/8, 700 × 1000/16 – за всички останали
учебници.
(3) При отпечатването на учебното помагало
могат да се използват всички потребителски
хартиени формати в зависимост от вида, характера и предназначението на помагалото.
Чл. 37. Изискванията към типографията на
познавателната книжка, учебника и учебните
помагала са:
1. цялостната графична концепция на изданието и стилово единство на типографската
композиция;
2. използване на шрифтови гарнитури с
кирилски, латински или други буквени и
специални знаци, построени с ясен и четлив
рисунък;
3. максимална функционалност и комуникативност на текстовата информация: използване на пълната гама начертания в една
шрифтова гарнитура, ако е необходимо, или
хармонизиране на графичните характеристики
на ползваните различни шрифтови гарнитури;
4. ергономични междуредови и междубуквени разстояния, осигуряващи оптимални
условия за възприемане на текстовите съобщения и ритмичност при четене;
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5. типографското оформление на основния текст и на допълнителните текстове и
елементи да е съобразено с ергономичните,
художествените и естетическите принципи
на пространствената композиция;
6. спазване на стиловото обособяване на
текстовете и типографските елементи в книжното тяло, на типологията и обособяването на
графичните елементи в дизайна на изданията;
7. големината на буквените знаци в основните текстове са:
а) буквар и познавателна книжка – не помалко от 16 пункта;
б) учебници за I – II клас – не по-малко
от 14 пункта;
в) учебници за III – IV клас – не по-малко
от 13 пункта;
г) учебници за V – VIII клас – не по-малко
от 12 пункта;
д) учебници за IХ – ХII клас – не по-малко
от 11 пункта;
8. информацията, която трябва да фигурира
на първа корица, е: автор или автори на познавателната книжка, учебника или учебното
помагало, заглавие, клас/възрастова група,
име на издателството;
9. на последна корица трябва да се съдържа информация за цената на познавателната
книжка, учебника или учебното помагало.
Чл. 38. (1) Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала трябва да съдържат паспортна и библиографска информация,
която включва:
1. година на публикуването и латинската
буква „C“, заградена в кръгче, поставена пред
имената на носителите на авторски права,
както и на лицето, на което е отстъпено изключителното право за използване на учебника,
по реда: автор на текста, графичен дизайнер,
художник на илюстрациите, фотограф, издател;
2. издателско каре, включващо: заглавие,
автор, редактор, графичен дизайнер, художник
на илюстрациите, фотограф, № на изданието,
година, формат, обем;
3. за печатните издания издателското каре
включва още и: международен стандартен
книжен номер (ISBN), издателство, адрес,
печатница.
(2) В познавателните книжки и в учебниците
се поставя гриф: „Одобрена със Заповед № ........
на министъра на образованието и науката“,
съответно „Одобрен със Заповед № ........ на
министъра на образованието и науката“.
(3) В учебните комплекти се поставя гриф:
„Учебният комплект е одобрен със Заповед
№ ........ на министъра на образованието и
науката и включва …….“, като се посочват
всички части, включени в учебния комплект.
Чл. 39. (1) В зависимост от предназначението си електронното издание може да съдържа:
1. аудиофайлове, видеофилми, интерактивни анимации, 3D визуализации и др.;
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2. илюстрации с възможности за увеличаване и фокусиране на отделни детайли;
3. виртуални симулации на процеси, опити
и др. за целите на обучението.
(2) Електронното издание трябва да е
създадено на основата на познати модели за
навигация и за извличане на информация и да
е лесно за използване от децата и учениците без
необходимост от допълнителни инструкции.
(3) Електронното издание по чужд език
трябва да съдържа аудиофайлове на съответния чужд език.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБ
РЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ,
У ЧЕБНИЦИ И У ЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 40. Процедура по оценяване и одобряване на познавателни книжки се провежда по
едно или няколко образователни направления
за определена възрастова група на предучилищното образование.
Чл. 41. Процедура по оценяване и одобряване на учебници или на учебни комплекти се
провежда по определен учебен предмет или
модул за един или повече класове.
Чл. 42. Вносители на проекти на познавателна книжка, на учебник или на учебен
комплект в процедурата по оценяване и одоб
ряване могат да бъдат издатели и/или автори.
Чл. 43. Процедурата по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, на
учебници или на учебни комплекти включва:
1. допускане до оценяване;
2. оценяване на съответствието на проектите с изискванията на глава втора;
3. оценка за пригодността на проектите за
прилагане в училище – само за проектите на
учебници и учебните комплекти;
4. одобряване на проектите на познавателна
книжка, на учебник и на учебен комплект.
Чл. 44. (1) Процедура по оценяване и одоб
ряване на проекти на познавателни книжки, на
учебници и на 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 изменение на държавния образователен стандарт за предучилищното образование – за предучилищното образование;
2. когато нито една от одобрените познавателни книжки, съответно нито един от
одобрените учебници или учебни комплекти
не е разпространен за началото на учебната
година;
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3. когато нито един от издателите на одоб
рените познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти не е подал заявлението за
включване в списъка по чл. 10;
4. когато при проведена процедура не е
одобрена нито една познавателна книжка,
съответно нито един учебник или учебен
комплект;
5. когато в процедура, открита при условията и по реда на глава четвърта, нито един
автор и/или издател на одобрена познавателна
книжка, на одобрен учебник или на одобрен
учебен комплект не е подал документи за
участие или нито един проект на променена
познавателна книжка, на променен учебник
или на променен учебен комплект не е одобрен.
(2) В заповедта на министъра на образованието и науката по ал. 1 се определят:
1. образователното направление/направления и възрастовата група за предучилищното
образование;
2. учебният предмет или модулът, както и
класът или класовете, за които е предназначен
учебникът или учебният комплект;
3. учебната година, от която познавателната
книжка, учебникът или учебният комплект
ще се използва в предучилищното, съответно
в училищното образование;
4. видът на изданието – печатно издание,
печатно издание с електронен вариант или
електронно издание;
5. срокът за подаване на документите за
участие, който не може да бъде по-кратък
от 12 месеца от датата на публикуване на
заповедта;
6. мястото и времето за отваряне на документите;
7. допълнителни услови я за у частие в
процедурата.
(3) Заповедта на министъра на образованието и науката се публикува на интернет
страницата на МОН.
Чл. 45. (1) Документите за участие в процедурата за оценяване и одобряване на познавателна книжка, на учебник или на учебен
комплект са:
1. заявление за участие в процедура по
оценяване и одобряване на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект
по образец (приложение № 1);
2. проект на познавателна книжка, проект
на учебник или проект на учебен комплект
под формата на:
а) макет на печатното издание в 9 еднакви
екземпляра – когато изданието е печатно или
печатно с електронен вариант;
б) цифров носител на електронния вариант
в 9 еднакви екземпляра – когато изданието е
печатно с електронен вариант;
в) цифров носител на електронното издание
в 9 еднакви екземпляра – когато изданието
е електронно;

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

3. заверено „Вярно с оригинала“ от вносителя копие или извлечение от издателски
или друг договор, удостоверяващ правото за
възпроизвеждане и разпространение, което
трябва да съдържа страните по договора,
срока, предмета на договора и подписите на
страните;
4. документ за платена такса за разглеждане на заявление за одобряване на учебник,
определена в Тарифата за таксите, които се
събират от Министерството на образованието
и науката.
(2) Вносителите може да не подават документите по ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, ако
в заявлението за участие в процедурата по
оценяване и одобряване са посочили интернет
адрес, чрез който да се осъществи достъп до
електронното издание или до електронния
вариант на печатното издание.
(3) В документите по ал. 1 се включват
и проектите на учебни помагала, когато са
в единна система с проекта на учебник и са
определени в заповедта за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебен
комплект.
(4) Формата и видът, в които се представят проектите на учебни помагала по ал. 3,
се определят в заповедта за откриване на
процедурата.
Чл. 46. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед определя комисия за
провеж дане на процеду рата за оценяване
и одобряване на познавателни книжки, на
учебници или на учебни комплекти.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат
лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване
проект на познавателна книжка, проект на
учебник или проект на учебен комплект, или
са в други договорни отношения с издателство
към момента на провеждането є, които биха
повлияли на обективността на оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член
на комисията.
Раздел ІІ
Допускане до оценяване
Чл. 47. Допускането до оценяване на внесените проекти на познавателна книжка, на
учебник или на учебен комплект се извършва
от комисията по чл. 46, ал. 1.
Чл. 48. (1) Комисията отваря постъпилите
документи на открито заседание, на което
може да присъстват вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) На откритото заседание по ал. 1 комисията установява дали са внесени всички
документи по чл. 45. При липса на някой от
документите вносителите имат право да ги
внесат най-късно до два дни след деня на
откритото заседание.
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(3) За резултатите от откритото заседание
комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. входящите номера на заявленията за
участие в процедурата по оценяване и одоб
ряване;
2. списък на вносителите на документи за
участие в процедурата;
3. внесените документи по чл. 45;
4. установени липси на документи по чл. 45.
(4) Към протокола се прилага списък на
вносителите или упълномощени от тях лица,
присъствали на откритото заседание.
(5) Комисията проверява редовността на
внесените документи за участие на закрито
заседание.
(6) При установяване на несъответствия на
внесените документи с изискванията по чл. 45
вносителите се уведомяват писмено, като се
определя двудневен срок за отстраняването им.
Чл. 49. (1) Не се допуска до оценяване
проект на познавателна книжка, проект на
учебник или проект на учебен комплект:
1. който не отговаря на изискванията по
чл. 44, ал. 2, т. 1, съответно чл. 44, ал. 2, т. 2;
2. за който не е представен някой от документите за участие след изтичане на срока
по чл. 48, ал. 2;
3. за който несъответствията във внесените документи не са отстранени в срока по
чл. 48, ал. 6;
4. за който не е внесен пълният размер на
таксата по чл. 45, ал. 1, т. 4.
(2) За резултатите от закритото заседание
комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. списък на проектите на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект,
допуснати до оценяване;
2. списък на проектите на познавателна
книжка, на учебник или на учебен комплект,
които не са допуснати до оценяване, и основанията и мотивите за недопускането им.
(3) Вносителите се уведомяват писмено за
резултатите от допускането не по-късно от
7 дни от изготвянето на протокола по ал. 2.
(4) В тридневен срок от получаване на
съобщението по ал. 3 вносителите на допуснатите до оценяване проекти внасят таксата
за извършване на оценяването, определена
в Тарифата за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката.
(5) Не се допускат до оценяване проекти,
за които не е внесен в срок пълният размер
на таксата по ал. 4.
Раздел ІII
Оценяване на съответствието на проектите
на познавателна книжка, на учебник или на
учебен комплект с изискванията на глава втора
Чл. 50. (1) Оценители на проекти може да
бъдат специалисти:
1. в съответната научна област;
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2. по дидактика или методика на обучението
по учебния предмет, съответно по начална
педагогика или по предучилищна педагогика;
3. по учебния предмет, съответно по начална
педагогика или по предучилищна педагогика;
4. в областта на графичния дизайн;
5. в областта на полиграфията.
(2) За всяка процедура по оценяване и
одобряване на проекти министърът на образованието и науката след съгласуване с
председателя на Българската академия на
науките (БАН) утвърждава списък на оценители, който включва преподаватели във висши
училища, научни работници от БАН, експерти
от МОН или от регионалните управления на
образованието (РУО) и учители.
(3) Списъкът по ал. 2 се изготвя по предложение съответно на ректорите на висшите
училища, на директорите на институтите към
БАН, на директорите на дирекции в МОН,
на началниците на РУО и на признатите
за представителни на национално равнище
синдикални и работодателски организации
в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и
училищното образование.
Чл. 51. (1) Оценяването на всеки един
проект се извършва от оценители на съдържанието, оценители на графичния дизайн и
оценители на полиграфическото изпълнение.
(2) За проектите на електронен вариант на
печатното издание, както и за проектите на
електронно издание не се определят оценители
на полиграфическото изпълнение.
(3) Оценителите по ал. 1 се определят от
списъка по чл. 50, ал. 2 със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) Оценители не могат да бъдат лица, за
които са налице обстоятелствата, посочени
в чл. 159, ал. 1 ЗПУО.
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4
се удостоверява с декларация, подписана от
всеки оценител.
Чл. 52. (1) Съдържанието на проектите
на познавателни книжки, на учебници и на
учебни комплекти се оценява от седем оценители – един специалист в съответната научна
област, един специалист по дидактика или по
методика на обучението на съответния учебен
предмет, съответно по начална педагогика или
по предучилищна педагогика, един експерт от
МОН или РУО и четирима учители.
(2) При невъзможност да бъде определен
експерт от МОН или от РУО, като оценител
се включва още един учител.
(3) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по
глава втора, раздели I, II и III в проекта на
познавателна книжка и в проекта на учебник
и изготвя писмено становище.
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(4) При оценяване на проекти на учебен
комплект се оценява и изпълнението на изискванията по глава втора, раздел IV в проекта
на учебно помагало, което е в единна система
с проекта на учебник.
Чл. 53. (1) Графичният дизайн на проектите на познавателни книжки, на учебници
и на учебни комплекти се оценява от трима
оценители.
(2) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
Чл. 54. (1) Полиграфическото изпълнение
на проектите на познавателни книжки, на
учебници и на учебни комплекти се оценява
от трима оценители.
(2) Всеки оценител по ал. 1 оценява изпълнението на съответните изисквания по глава
втора, раздел V и изготвя писмено становище
за всеки проект.
Чл. 55. Писмените становища по чл. 52,
ал. 3, чл. 53, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 съдържат
мотивирана оценка по всяко едно от съответните изисквания по глава втора, обосновано с
конкретни примери от проекта, и завършват
със заключение „Предлагам за одобрение“
или „Не предлагам за одобрение“.
Чл. 56. (1) За всеки проект на познавателна
книжка, на учебник и на учебен комплект се
формира обща оценка, която може да е:
1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“;
2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
(2) Общата оценка е „Съответства на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, когато представените становища
със заключение „Предлагам за одобрение“
са не по-малко от: пет – от оценителите на
съдържанието, две – от оценителите на графичния дизайн, и две – от оценителите на
полиграфическото изпълнение.
(3) Общата оценка се формира от комисията по чл. 46, за което се съставя протокол.
Неразделна част от протокола са становищата
на оценителите.
Чл. 57. (1) Общата оценка се обявява на открито заседание, на което могат да присъстват
вносителите или упълномощени от тях лица.
(2) Вносителите писмено се уведомяват за
времето и мястото на заседанието по ал. 1
най-малко три дни преди деня на провеждането му.
(3) На заседанието по ал. 1 вносителите
могат да се запознаят със становищата за
внесения от тях проект.
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Чл. 58. (1) Вносителите, чиито проекти на
учебник са получили обща оценка „Не съответства на държавния образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“, могат да поискат назначаване
на контролна комисия за проверка на реда
на извършеното оценяване по този раздел.
(2) Искането по ал. 1 може да се подаде
еднократно в 3-дневен срок от деня на заседанието по чл. 57, ал. 1 и трябва да съдържа:
1. името и адреса на вносителя, както и
телефон и електронен адрес за кореспонденция;
2. наименованието на внесения за оценяване проект;
3. описание на нарушението на реда на
извършеното оценяване и посочване на доказателства, които го подкрепят;
4. подпис на вносителя.
(3) Министърът на образованието и науката
назначава контролна комисия за проверка
на реда на извършеното оценяване, която се
произнася в 7-дневен срок.
(4) Вносителите се уведомяват за резултатите от направената проверка в 20-дневен
срок от подаване на искането.
(5) Когато контролната комисия констатира
съществени нарушения на реда на извършеното
оценяване, министърът на образованието и
науката взема решение процедурата по този
раздел да се повтори от действието, което е
било нарушено.
Раздел IV
Оценяване на пригодността за прилагане на
учебниците и учебните комплекти в училище
Чл. 59. (1) Оценяването на пригодността
на учебниците и учебните комплекти за прилагане в училище се извършва след изтичане
на срока по чл. 58, ал. 2, след завършване на
проверката или след повтаряне на процедурата
при условията и по реда на чл. 58.
(2) Оценяването на пригодността за прилагане в училище се извършва само за проектите,
получили оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“.
(3) Оценяването се извършва във всяко
у чилище от у чителите, които преподават
учебния предмет или модул в съответния етап
от степента на образование, с изключение
на командированите и отсъстващите поради
ползване на законоустановен отпуск.
(4) За извършване на оценяването проектите на учебник или на учебен комплект се
разпространяват от вносителите под формата
на готово книжно тяло до всички училища,
в които учебният предмет се изучава. В случаите, в които проектът е печатно издание с
електронен вариант, електронният вариант се
предоставя в училищата на цифров носител
или се посочва интернет адрес, чрез който да
се осъществи достъп до електронното издание.
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(5) Министърът на образованието и науката
утвърждава със заповед списъка на училищата
по ал. 4 и определя срок за разпространение
на проектите до училищата. Заповедта се
публикува на официалната интернет страница
на МОН.
(6) Министърът на образованието и науката
със заповед дава указания за организиране и
провеждане на оценяването на пригодността
на проектите за всяка конкретна процедура.
Заповедта се публикува на официалната интернет страница на МОН едновременно със
заповедта по ал. 5.
Чл. 60. (1) В оценяването на пригодността
не участват проектите:
1. които не са доставени в училището;
2. които не са представени във формата
по чл. 59, ал. 4;
3. за които не е предоставен електронният
вариант на проекта на цифров носител или
не е посочен интернет адрес, чрез който да
се осъществи достъп до електронното издание – в случаите, когато проектът е печатно
издание с електронен вариант;
4. които са доставени след срока по чл. 59,
ал. 5.
(2) Случаите по ал. 1 се удостоверяват с
протокол, попълнен по образец от директора
на училището.
Чл. 61. (1) Всеки учител оценява пригодността на проектите за прилагане в училище и
поставя оценка, която може да е „Приложим“
или „Неприложим“.
(2) Учителят извършва оценяването професионално, обективно и безпристрастно.
(3) При необходимост и при условия и по
ред, определени в заповедта по чл. 59, ал. 6,
оценките на учителите се обобщават за всяко
училище и за всички училища на територията
на съответното регионално управление на
образованието.
Чл. 62. (1) Обобщаването на оценките на
учителите от всички училища в страната се
организира от МОН.
(2) За всеки проект се формира обща оценка за пригодността за прилагане в училище,
която може да е „Приложим в практиката“
или „Неприложим в практиката“.
(3) Общата оценка за проекта е „Приложим
в практиката“, когато той е получил оценка
„Приложим“ от не по-малко от 50 % от всички
учители в страната, участвали в оценяването.
(4) Общата оценка за проекта е „Неприложим в практиката“, когато:
1. е получил оценка „Неприложим“ от повече от 50 % от всички учители в страната,
участвали в оценяването;
2. не е участвал в оценяването на пригодността за прилагане в нито едно училище в
страната в случаите по чл. 60, ал. 1.
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(5) Общите оценки за пригодността за прилагане в училище на проектите се обявяват на
открито заседание, за провеждането на което
вносителите, получили оценка „Съответства
на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, се уведомяват писмено.
Раздел V
Одобряване на проектите на познавателна
книжка, учебник и учебен комплект
Чл. 63. Министърът на образованието и
науката одобрява или отказва да одобри внесените проекти в срок не по-дълъг от 6 месеца
от изтичане на срока по чл. 44, ал. 2, т. 5.
Чл. 64. (1) Одобряват се проектите на познавателна книжка, които са получили обща
оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.
(2) Одобряват се проектите на учебници
или на учебни комплекти, които са получили обща оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“ и
обща оценка „Приложим в практиката“.
Чл. 65. (1) Не се одобряват проектите на
познавателна книжка, които са получили
обща оценка „Не съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“.
(2) Не се одобряват проектите на учебник
или на учебен комплект:
1. които са получили обща оценка „Не
съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала“, или
2. които са получили обща оценка „Неприложим в практиката“.
Чл. 66. Актовете по чл. 64 и 65 се съобщават на вносителя писмено в 3-дневен срок
от издаването им.
Чл. 67. (1) Гриф „Одобрена/Одобрен със
Заповед № ... на министъра на образованието
и науката се поставя само върху познавателна книжка, учебник или учебен комплект,
които са одобрени при условията и по реда
на тази глава.
(2) На подходящо място върху познавателната книжка, учебника и учебното помагало,
което е част от учебния комплект, се изписват
имената на рецензентите на издателството и
имената на оценителите на съдържанието,
на графичния дизайн и на полиграфическото
изпълнение.
(3) След поставяне на текста по ал. 1 и 2
вносителите се задължават да предоставят
в МОН по три екземпляра от одобрената
познавателна книжка, учебник или учебен
комплект.
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Чл. 68. Одобрените познавателни книжки,
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.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УС ЛОВИ Я И РЕ Д ЗА ОЦ ЕН Я ВА Н Е И
ОДОБРЯВА НЕ Н А ПРОЕКТИ Н А ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ СЛЕД ИЗВЪРШЕ
НИ ПРОМЕНИ
Чл. 69. (1) В одобрените по реда на глава трета познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти могат да се извършват само
обективно необходими промени на съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото
и/или електронното изпълнение.
(2) Обективно необходими промени са
корекции на грешки или са следствие на
промяна на нормативната уредба, обективна
промяна на факти, обстоятелства, статистики
и други подобни.
(3) Обективно необходими промени може
да се извършват от авторите или издателите
само по инициатива на 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 на министъра на
образованието и науката.
(5) В случаите по ал. 4 авторите и/или
издателите са длъжни да уведомят министъра
на образованието и науката в едноседмичен
срок от отпечатването на тиража и да предоставят по три екземпляра от поправените
познавателни книжки, учебници или учебни
комплекти в МОН.
Чл. 70. (1) Процедурата за оценяване на
проекти след извършени обективно необходими промени се открива със заповед на
министъра на образованието и науката, с
която се определят:
1. познавателните книжки, учебниците
или учебните комплекти, чието съдържание,
г рафи чен дизайн, полиг рафи ческо и/и ли
електронно изпълнение следва да се промени;
2. кратко описание на причината, налагаща
промяната;
3. учебната година, от която променените
проекти ще се използват в системата на пред
училищното или училищното образование,
ако бъдат одобрени;
4. срокът за подаване на документите за
участие;
5. допълнителни условия за у частие в
процедурата.
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(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава в три
дневен срок от издаването є на издателите на
познавателни книжки, учебници или учебни
комп лек т и, чието съд ържание, г рафи чен
дизайн, полиграфическо и/или електронно
изпълнение следва да се промени.
Чл. 71. (1) Документите за участие в процедурата по този раздел са:
1. заявление по образец (приложение № 2);
2. проект на променена познавателна книжка, проект на променен учебник или проект
на променен учебен комплект под формата на:
а) макет на печатното издание в 7 еднакви
екземпляра – когато изданието е печатно или
печатно с електронен вариант;
б) цифров носител на електронния вариант
в 7 еднакви екземпляра – когато изданието е
печатно с електронен вариант;
в) цифров носител на електронното издание
в 7 еднакви екземпляра – когато изданието
е електронно;
3. заверено „Вярно с оригинала“ от вносителя копие или извлечение от издателски
или друг договор, удостоверяващ правото за
възпроизвеждане и разпространение, което
трябва да съдържа страните по договора,
срока, предмета на договора и подписите на
страните;
4. документ за платена такса в размер,
определен в Тарифата за таксите, които се
събират от Министерството на образованието
и науката.
(2) Вносителите може да не подават документите по ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“, ако
в заявлението за участие в процедурата по
тази глава са посочили интернет адрес, чрез
който да се осъществи достъп до електронното издание или до електронния вариант на
печатното издание.
Чл. 72. (1) Министърът на образованието
и науката определя комисия, която:
1. организира дейността по оценяването;
2. проверява редовността на внесените
документи.
(2) Членове на комисията не могат да бъдат
лица, които са автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване
проект на променена познавателна книжка,
на променен учебник или на променен учебен
комплект, или са в други договорни отношения
с издателство към момента на провеждането
є, които биха повлияли на обективността на
оценяването.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с декларация, подписана от всеки член
на комисията.
Чл. 73. (1) При установяване на липса на
документи или на несъответствия в документите за участие с изискванията по чл. 71
вносителите се уведомяват писмено и имат
право да ги отстранят в двудневен срок от
получаване на уведомлението.
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(2) Не се допускат до оценяване проекти,
за които несъответствията в документите за
участие не са отстранени или липсващите
документи не са били представени в срока
по ал. 1.
(3) Вносителите на допуснатите до оценяване проекти внасят такса за извършване на
оценяването в размер, определен в Тарифата за
таксите, които се събират от Министерството
на образованието и науката.
(4) Не се допускат до оценяване проекти,
за които не е внесен в срок пълният размер
на таксата по ал. 3.
Чл. 74. (1) При промяна на съдържанието
се определят петима оценители – един специалист в съответната научна област, един
експерт от МОН или от РУО по съответния
учебен предмет или съответно по предучилищно образование или начално образование
и трима учители.
(2) При невъзможност да бъде определен
експерт от МОН или от РУО, като оценител
се включва още един учител.
(3) При промяна на графичния дизайн министърът на образованието и науката определя
трима оценители на графичния дизайн – специалисти в областта на графичния дизайн.
(4) При промяна на полиграфическото
изпълнение министърът на образованието
и науката определя трима оценители на полиграфическото изпълнение – специалисти в
областта на полиграфията.
(5) Оценителите по ал. 1, 3 и 4 се определят
със заповед на министъра на образованието
и науката.
(6) Оценители не могат да бъдат лица, за
които са налице обстоятелствата, посочени
в чл. 159, ал. 1 ЗПУО.
(7) Липсата на обстоятелствата по ал. 6
се удостоверява с декларация, подписана от
всеки оценител.
Чл. 75. (1) Всеки оценител на съдържанието,
на графичния дизайн и на полиграфическото
изпълнение изготвя индивидуално становище,
което съдържа едно от заключенията: „Предлагам за одобрение“ или „Не предлагам за
одобрение“.
(2) Становищата по предходната алинея са
със заключение „Предлагам за одобрение“,
когато извършените промени отговарят на
съответните изисквания по глава втора.
(3) За всеки проект на променена познавателна книжка, на променен учебник или на
променен учебен комплект се формира обща
оценка, която може да е:
1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“;
2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала“.

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

(4) Общата оценка е „Съот ветст ва на
държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“, когато представените становища
със заключение „Предлагам за одобрение“
са не по-малко от: три – от оценителите на
съдържанието, две – от оценителите на графичния дизайн, и две – от оценителите на
полиграфическото изпълнение.
(5) Общата оценка се формира от комисията по чл. 72, за което се съставя протокол.
Неразделна част от протокола са становищата
на оценителите.
Чл. 76. (1) Министърът на образованието
и науката със заповед:
1. одобрява проектите на променена познавателна книжка, на променен учебник или на
променен учебен комплект, които са получили обща оценка „Съответства на държавния
образователен стандарт за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала“;
2. отказва да одобри проектите на променена познавателна книжка, на променен
учебник или на променен учебен комплект,
които са получили обща оценка „Не съответства на държавния образователен стандарт
за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала“.
(2) Министърът на образованието и науката
одобрява или отказва да одобри внесените
проекти в срок не по-дълъг от три месеца от
изтичане на срока по чл. 70, ал. 1, т. 4.
(3) Актовете по ал. 2 се съобщават на
вносителя в 3-дневен срок от издаването им.
Чл. 77. (1) Гриф „Одобрена/Одобрен със
Заповед № ... на министъра на образованието
и науката“ се поставя само върху променена
познавателна книжка, върху променен учебник
или върху променен учебен комплект, чиято
промяна е одобрена при условията и по реда
на тази глава.
(2) На подходящо място върху променена
познавателна книжка, върху променен учебник или върху променен учебен комплект
се поставят и имената на рецензентите на
издателството и имената на оценителите на
съдържанието, на графичния дизайн и на
полиграфическото изпълнение.
(3) След поставяне на текстовете по ал. 1
и 2 вносителят е длъжен да предостави в
МОН по три екземпляра от познавателната
книжка, от учебника и от учебния комплект,
чиито изменения са одобрени при условията
и по реда на тази глава.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
„Макет“ е разпечатка на цялостната композиция от изображения и текст на проекта на
познавателна книжка или учебник, включващ:
а) трайно скрепена, странирана, черно-бяла
разпечатка на подготвеното за печат издание;
б) цветна разпечатка на корица;
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в) цветни разпечатки на две печатни коли.
§ 2. Разходите за подготовката на проектите на познавателна книжка, на учебник
и на учебен комплект, както и разходите за
разпространението на проектите на учебник
и на учебен комплект до училищата са за
сметка на вносителите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Учебниците и учебните комплекти за
І и за V клас, които ще се използват в училищното обучение от учебната 2016 – 2017 г.,
се оценяват и одобряват при условията и по
реда на тази наредба, като срокът по чл. 44,
ал. 2, т. 5 за внасяне на проектите на учебници
и на учебни комплекти е 7 месеца.
§ 4. (1) Учебниците и учебните помагала,
одобрени при условията и по реда на Наредба
№ 4 от 1995 г. за оценяване, издаване и разпространение на учебници за системата на
средното образование (ДВ, бр. 14 от 1995 г.),
Наредба № 5 от 2000 г. за учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 4 от 2001 г.), Наредба
№ 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и
разпространение на учебници и учебни помагала (ДВ, бр. 30 от 2002 г.) и Наредба № 5 от
2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (ДВ, бр. 49 от 2003 г.),
продължават да се използват в системата на
предучилищното и училищното образование
до одобряване на нови познавателни книжки,
учебници или учебни комплекти по съответното образователно направление, учебен
предмет или модул при условията и по реда
на тази наредба.
(2) До одобряване на нови познавателни
книжки, учебници или учебни комплекти при
условията и по реда на глава трета в учебниците, одобрени преди влизане в сила на тази
наредба, които се използват в системата на
предучилищното и училищното образование, могат да се извършват само обективно
необходими промени на съдържанието, на
графичния дизайн и/или на полиграфическото
изпълнение при условията и по реда на глава
четвърта.
§ 5. (1) Откритите и неприключили към
влизане в сила на тази наредба процедури
по оценяване и одобряване на проекти на
учебни помагала се прекратяват считано от
14.12.2015 г.
(2) Внесените в процедурата по ал. 1 такси
се възстановяват на вносителите в 3-дневен
срок от влизане в сила на наредбата.
§ 6. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и
отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване
и одобряване на учебници и учебни помагала.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 14 декември 2015 г.
Министър:
Тодор Танев
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Приложение № 1
към чл. 45, ал. 1, т. 1

Приложение № 2
към чл. 71, ал. 1, т. 1

ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ....................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя –
за физическото лице, или пълно наименование на
юридическото лице)
представлявано от .......................................................
...........................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к. .................................................................,
гр./с. ................................, пощенски код ...................,
община .................................., област .........................,
тел./факс/електронен адрес ......................................
...........................................................................................
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Представям за оценяване проект на познавателна
книжка/учебник/учебен комплект по ...................
.........................................................................................
(образователно направление/учебен предмет/модул)
за .....................................................................................
(възрастова група/клас/класове)
Бр ой печатни коли ...................., формат .................
Автор(и) на текста: .....................................................
Художник – автор на графичния дизайн: .............
............................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: ...................
..........................................................................................
Рецензент(и): .................................................................
Издател: .........................................................................
Представям за оценяване проект на учебно помагало ................................................................................
(попълва се в случаите, когато се оценява учебен
комплект)
...........................................................................................
Брой печатни коли ........................, формат ...................
Автор(и) на текста: .....................................................
Художник – автор на графичния дизайн: .............
...........................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: ....................
..........................................................................................
Рецензент(и): .................................................................
Издател: ............................................................................
Интернет адресът, чрез който да се осъществи
достъпът до електронния вариант на печатното
издание или електронното издание, е ...................
..........................................................................................
(попълва се в случаите, когато електронният вариант
на печатното издание или електронното издание не
е представено на цифров носител)
Прилагам:
1. .......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ........................................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ....................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име на вносителя –
за физическото лице, или пълно наименование на
юридическото лице)
представлявано от ......................................................
............................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име на представителя)
Адрес на вносителя:
бул./ул./ж.к. ..................................................................,
гр./с. ................................, пощенски код ...................,
община .................................., област ..........................,
тел./факс/електронен адрес ......................................
...........................................................................................
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Представям за оценяване проект на променена
познавателна книжка/променен учебник/променен учебен комплект по ............................................
..........................................................................................
(образователно направление/учебен предмет/модул)
за ......................................................................................
(възрастова група/клас/класове)
Брой печатни коли ......................., формат ...................
Автор(и) на текста: .....................................................
Художник – автор на графичния дизайн: .............
...........................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: ......................
............................................................................................
Рецензент(и): ..................................................................
Издател: .........................................................................
Представям за оценяване проект на учебно помагало ............................................................................
(попълва се в случаите, когато се оценява учебен
комплект)
...........................................................................................
Брой печатни коли ........................, формат ...................
Автор(и) на текста: ....................................................
Художник – автор на графичния дизайн: ..............
............................................................................................
Художник – автор на илюстрациите: ....................
..........................................................................................
Рецензент(и): ..................................................................
Издател: ...........................................................................
Предходното издание е одобрено със Заповед
№ ..................... на министъра на образованието
и науката.
В предложения проект е извършена промяна на
............................................................................................
...........................................................................................
Интернет адресът, чрез който да се осъществи
достъпът до електронния вариант на печатното
издание или електронното издание, е ...................
...........................................................................................
(попълва се в случаите, когато електронният вариант
на печатното издание или електронното издание не
е представено на цифров носител)

Дата: ...............

Подпис: ........................
........................................
(име и фамилия)
Печат: ...........................
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Прилагам:
1. .......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ........................................................................................
Дата: ...............

Подпис: ........................
........................................
(име и фамилия)
Печат: ...........................

7834

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените
на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.;
доп., бр. 17 от 2014 г.; изм., Решение № 15465
от 2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Изречение първо придобива следната
редакция:
„По реда на наредбата Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък
„комисията“, регулира цените:“.
2. В т. 3 изразът „Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране, наричана
по-нататък „комисията“,“ се заменя с „комисията,“.
§ 2. В чл. 3, ал. 3 след текста „За целите
на ценовото регулиране комисията“ се добавя
„може да“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така“:
„(3) Правилата за водене на разделното
счетоводство, включително разпределението
на активите за целите на ценообразуването по
групи клиенти и дейности, както и формата
и съдържанието на счетоводните отчети за
регулаторни цели се приемат с решение на
комисията по предложение на енергийните
предприятия.“
2. В ал. 4 след текста „включително и за
недопускането на кръстосано субсидиране“
се добавя „съгласно чл. 31, т. 6 ЗЕ“.
3. В ал. 6 изразът „Правилата за осъществяване на счетоводната отчетност“ се заменя
с „Правилата по ал. 3“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Комисията може да утвърждава
регулираните по наредбата цени по компоненти
в зависимост от структурата на разходите или
общи цени, които включват две или повече
компоненти.
(2) Комисията по искане на лицензиант,
притежаващ повече от една лицензи я за
разпределение на природен газ и/или снабдяване с природен газ от краен снабдител и
при доказан положителен ефект за клиентите,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   

може да утвърждава единни цени по групи
клиенти за териториите, които са в обхвата
на тези лицензии.
(3) Комисията утвърждава цени без включен
данък добавена стойност.“
§ 5. В чл. 6 след текста „Енергийните
предприятия могат да прилагат по-ниски от
утвърдените от комисията цени, при условие
че това не води до кръстосано субсидиране
между“ се добавя „отделните дейности, както
и между“.
§ 6. В чл. 8, ал. 2 в края на изречението
изразът „по определен от комисията начин“
се заменя с „по определена от комисията
методика“.
§ 7. В чл. 9 във формулата за изчисляване
на необходимите годишни приходи, както и
в пояснението към нея, съкращението за необходими годишни приходи „НП“ се заменя
с „НГП“.
§ 8. В чл. 10 ал. 4 се заличава и досегашната ал. 5 става ал. 4, като в нея:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. текущи разходи за начислени провизии
за задължения по смисъла на чл. 38 ЗКПО и
разходи за загуби от обезценки с изключение
на разходите за загуби от обезценки на материални запаси от природен газ;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. съдебни разходи, извън държавните
такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Признатите от комисията разходи
на енергийните предприятия, произтичащи от
наложени им задължения към обществото,
се компенсират чрез цените, които заплащат
всички клиенти, по недискриминационен и
прозрачен начин.
(2) Общият размер на признатите от комисията разходи, свързани със задължения
към обществото, се включва в необходимите
годишни приходи на преносното предприятие.
(3) Разходите по ал. 2 се възстановяват
като част от стойността на услугата от всички
потребители на природен газ въз основа на
тяхното измерено потребление и се определят
като отделна компонента в утвърдената или
определена съгласно методиката по чл. 2, т. 3
цена за пренос през газопреносната мрежа.
(4) Начинът за компенсиране на разходите,
произтичащи от наложени задължения към
обществото на съответните енергийни предприятия, и механизмът, по който тези разходи
се възстановяват на енергийните предприятия,
които са ги претърпели, се определят в приета
от комисията методика.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) във формулата за изчисляване на регулаторната база на активите, както и в
пояснението към нея, съкращението за необходимия оборотен капитал „ОК“ се заменя
със съкращението „НОК“;
б) след формулата за изчисляване на регулаторната база на активите:
аа) след съкращението „А“ пояснението
се изменя така:
„признатата отчетна стойност на активите,
които се използват и имат полезен живот;“.
бб) след съкращението „Ф“ в пояснението
думата „стойността“ се заменя с „балансовата
стойност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Признатата отчетна стойност на активите (А) е приетата от комисията стойност на
активите към края на базисната година, които
се използват и са свързани пряко с дейността
по лицензията.“
3. В ал. 3, изречение първо съкращението
„(А)“ се заличава.
4. В ал. 7 изразът „пренос/разпределение/
съхранение/продажби на природен газ“ се заменя със „съответната лицензионна дейност“.
5. В ал. 8 изразът „ ,като не се включват
разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания“ се заменя
с „(без амортизации и разходи за обезценка
на несъбираеми вземания)“.
§ 11. В чл. 13, ал. 2 в поясненията към
формулата и навсякъде думата „дялът“ се
заменя с „делът“.
§ 12. В чл. 15 ал. 2 се заличава.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след израза „от запаси природен
газ“ се поставя запетая, а изразът „обществена
доставка“ се поставя в кавички.
2. В ал. 3 думата „деветдесет“ се заменя с
„четиридесет и пет“.
3. В ал. 6 изразът „обществена доставка“
се поставя в кавички, а изразът „до 2 на сто“
се заменя с „до 2,5 на сто“.
4. В ал. 8 изразът „ценообразуващите елементи“ се заменя с „необходимите приходи“
и изразът „и 13“ се заличава.
5. В ал. 9 изразът „обществена доставка“
се поставя в кавички.
6. В а л. 10, изречен ие п ърво изра з ът
„ДКЕВР“ се заменя с „комисията“.
7. В ал. 11 изразът „Възвръщаемостта“ се
заменя с „Компонентата“ и изразът „обществена доставка“ се поставя в кавички.
8. Алинея 12 се изменя така:
„(12) При периодичните изменения на цените по ал. 2, при установяване на разлика между
прогнозните и отчетните разходи за доставка
на природен газ на входа на газопреносната
мрежа от предходен ценови период, цените
могат да бъдат изменени с тази разлика през
следващи ценови периоди.“
9. Създава се нова ал. 13:

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

„(13) Цените по ал. 1 се утвърждават в левове за 1000 куб. м и/или в левове за MWh.“
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Цената за достъп и пренос на природен
газ по газопреносните мрежи е двукомпонентна цена, като включва следните компоненти:
цена за достъп (цена за капацитет) и цена за
пренос (цена за пренесени количества природен газ) съгласно условията на сключен
договор за пренос на природен газ, съгласно
указанията или методика по чл. 16.
(2) Цената по ал. 1 се образува въз основа
на необходими годишни приходи съгласно
чл. 9 и утвърдените прогнозни параметри на
преноса (реализирани капацитети и количества пренесен природен газ) за съответния
ценови/регулаторен период въз основа на
прилагания тарифен модел.
(3) Преносните предприятия възстановяват
чрез цената за пренос технологичните разходи
по пренос на природен газ, максималният
размер на които се определя с решение на
комисията.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Цената по ал. 1 се утвърждава, както
следва:
1. цена за достъп в левове за единица капацитет за определен период на ползването му;
2. цена за пренос на природен газ в левове
за 1000 куб. м и/или в левове за MWh пренесен природен газ.“
§ 15. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Цените за продажба на природен
газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни
мрежи, се определят въз основа на разходите
за покупка на природен газ и утвърдените
прогнозни необходими годишни приходи за
снабдяване с природен газ съгласно чл. 9.
(2) Цените могат да включват ценовите
компоненти: цена на природния газ, цена за
снабдяване, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите.
(3) Цената за снабдяване се определя на
основата на необходимите годишни приходи
съгласно чл. 9 за снабдяване с природен газ
към прогнозното количество природен газ.
(4) Цената на природния газ е цената на
обществения доставчик.
(5) В случаите, когато крайните снабдители не купуват природен газ от обществения
доставчик, цената на природния газ е среднопретеглената цена по сключените търговски
договори, като за целите на ценообразуването
последната не може да бъде по-висока от
утвърдената цена на обществения доставчик
за съответното тримесечие.
(6) Цената за снабдяване се определя в
левове за 1000 куб. м или в левове за MWh,
или в левове за клиент.“
§ 16. Създава се нов чл. 19а:
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„Чл. 19а. (1) В случаите, когато крайните
снабдители снабдяват клиенти със сгъстен
природен газ, цената за продажба на природен
газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2, отразяваща разходите
за компресиране, транспорт, декомпресиране
и подгряване на природния газ.
(2) Цената по ал. 1 се прилага само за
частта от съответната лицензионна територия,
на която се намират клиентите, снабдявани
със сгъстен природен газ.“
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за достъп и пренос на природен
газ по газоразпределителната мрежа може да
включва компонентите: цена за достъп (цена за
капацитет) и цена за пренос (цена за пренесени
количества природен газ), съгласно условията
на сключен договор за пренос на природен
газ през газоразпределителната мрежа.“
2. В ал. 2 на края на изречението се добавя
„в левове за 1000 куб. м и/или в левове за
MWh по групи клиенти“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Газоразпределителните предприятия
възстановяват чрез цената за пренос технологичните разходи по преноса на природен
газ през съответната разпределителна мрежа,
максималният размер на които се определя
с решение на комисията.“
§ 18. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Цените по чл. 17 се изменят в
съответствие с промяната на цената на вход
на газопреносните мрежи.
(2) Цените по чл. 19 се изменят в съответствие с промяната на цената на вход на
газопреносните мрежи. В случаите, когато
к райни ят снабдител не к у п у ва природен
газ от обществения доставчик, за целите на
ценообразуването цената на природния газ
не може да е по-висока от утвърдената цена
на обществения доставчик за съответното
тримесечие.“
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Цената за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение се образува въз основа на утвърдените необходими
годишни приходи съгласно чл. 9 и утвърдените
прогнозни параметри на съхранението (реализирани капацитети и количества природен
газ за съхранение) за съответния период.
(2) Цената по ал. 1 включва компонентите:
цена за достъп (цени за капацитет) и цена за
съхранение (цена за съхранени количества
природен газ), съгласно условията на сключен
договор за съхранение на природен газ.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4)  Цената по ал. 1 се утвърждава, както
следва:
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1. цена за достъп в левове за единица капацитет за нагнетяване, съхранение и добив
за   периода на ползването му или в левове
за интегриран продукт, представляващ комбинация от съответните капацитети;
2. цена за съхранение на природен газ в
левове за 1000 куб. м и/или в левове за MWh
нагнетен, съхранен и добит природен газ.“
§ 20. В чл. 23 думата „утвърдената“ се заличава и думата „инвестиционна“ се заменя
с „инвестиционната“.
§ 21. Чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Цената за присъединяване на клиенти
към газоразпределителните мрежи се образува
по групи клиенти в зависимост от заявения
максимален капацитет и налягане и съответните признати разходи за групата. Разходите за
допълнително оборудване за присъединяване
по желание на клиента са за негова сметка.“
2. В ал. 2 изразът „крайни клиенти“ се
заменя с „небитови клиенти извън групите
по ал. 1“.
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Цената за присъединяване по ал. 2 се
образува въз основа на извършените разходи
за всички дейности по присъединяването,
стойността на газопроводи и съоръжения в
съответствие с нормативните и технологичните изисквания, осигуряващи пряка връзка от
технологично одобрената точка на свързване
към съответната мрежа до точката на присъединяване към съоръжението на клиента/
група клиенти в съответствие с Наредба № 4
от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (ДВ,
бр. 105 от 2013 г.).
(4) Цените за присъединяване към мрежите
се определят в левове за едно присъединяване
или в левове на присъединен клиент.“
§ 22. В чл. 25, ал. 3 думата „извърша“ се
заменя с „извършва“.
§ 23. В чл. 26 ал. 2 се заличава.
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 6:
„6. търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В ал. 5 изразът „в съответствие с указанията на комисията по чл. 4, ал. 5“ се заличава.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията в срок до два месеца след
представяне на заявленията за утвърждаване
и/или изменение на утвърдените цени, съответно след отстраняване на констатираните
нередовности, на закрито заседание приема
доклад на работната група и проект на решение,
насрочва дата и час за провеждане на открито
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заседание за обсъждане на приетия доклад
и за провеждане на обществено обсъждане
по чл. 14 ЗЕ на приетия проект на решение.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията оповестява доклада, проекта
на решение, както и датата и часа за провеждане на открито заседание и обществено
обсъждане на страницата си в интернет.“
3. В ал. 4 изразът „до 3 дни“ се заменя с
„до 5 дни“.
§ 26. В чл. 35 ал. 1 се заличава и текстът
на ал. 2 става чл. 35.
§ 27. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 10 се заличава и следващите точки
се преномерират.
2. Точки 20 и 21 се заличават.
3. Досегашната т. 22 става т. 19.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Утвърдените до влизане в сила на тази
наредба цени за продажба на природен газ от
крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни
мрежи, се привеждат в съответствие с чл. 19
при следващото им изменение.
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
7798

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 21
от 26 ноември 2015 г.
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за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент
(ЕС) № 648/2012.
Процент на задължителните минимални
резерви
Чл. 3. (1) Банките поддържат задължителни
минимални резерви в размер десет на сто от
резервната база.
(2) В изключение от изискванията по ал. 1
банките поддържат задължителни минимални
резерви, както следва:
1. за привлечените средства от чужбина – в
размер пет на сто;
2. за привлечените средства от държавния
и местните бюджети – 0 %.
Резервни активи
Чл. 4. Банките поддържат задължителни
минимални резерви в следните свои резервни
активи:
1. наличности по сметка за сетълмент в
Системата за брутен сетълмент в реално време
(RINGS), оперирана от БНБ;
2. наличности по други специални сметки
в левове и евро при БНБ;
3. петдесет на сто от касовите наличности,
включително в АТМ устройствата на банките.
Свръхрезерви
Чл. 5. (1) Свръхрезерви е превишението
с повече от 5 % на наличностите, държани
в резервни активи по чл. 4 над изискуемия
размер на задължителните минимални резерви по чл. 3.
(2) Свръхрезервите се определят на среднодневна база за периода на поддържане.

Предмет
Чл. 1. С тази наредба се определят сроковете, размерите и активите, в които банките
и клоновете на чуждестранни банки със седалище в страната поддържат задължителни
минимални резерви при Българската народна
банка (БНБ).

Лихва по задължителните минимални резерви
и свръхрезервите
Чл. 6. (1) Българската народна банка може
да начислява лихва в левове върху задължителните минимални резерви и свръхрезервите
в размер, определен от Управителния съвет
на БНБ.
(2) Лихвата върху свръхрезервите може
да бъде отрицателна величина, освен ако
свръхрезервите са наложени в резултат на
надзорна мярка.

Резервна база
Чл. 2. Резервната база, върху която се
определя размерът на задължителните минимални резерви, са привлечените средства
на банките в левове и чуждестранна валута,
с изключение на средствата, привлечени:
1. от други банки и клоновете на чужде
странни банки със седалище в страната;
2. чрез клонове на местна банка в чужбина;
3. под формата на инструменти на собствения капитал съгласно чл. 4, параграф 1,
т. 119 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания

Базисен период
Чл. 7. (1) Базисен период е периодът, през
който се наблюдава резервната база на банките
с оглед определяне размера на задължителните
минимални резерви.
(2) Базисен период е всеки календарен
месец.
Период на поддържане
Чл. 8. (1) Период на поддържане е перио
дът, през който банките трябва да поддържат
задължителни минимални резерви.
(2) Периодът на поддържане започва от
четвъртия ден на отчетния базисен период и
завършва на третия ден от следващия отчетен
базисен период.

за за дъ л ж ителните минима лни резерви,
които банките поддържат при Българската
народна банка
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Установяване на общия размер на резервите,
които банките поддържат в БНБ
Чл. 9. Размерът на задължителните минимални резерви, които всяка банка трябва
да достигне в края на периода на поддържане, се установява като произведение между
резервната база на банката по чл. 2 през
всички дни от базисния период и процента на
задължителните минимални резерви по чл. 3,
като резултатът се закръглява до цяло число.
Поддържане на задължителните минимални
резервите
Чл. 10. (1) Банките сами изчисляват размера
на задължителните минимални резерви, които
трябва да поддържат, и ги управляват през
периода на поддържане, така че да изпълнят
изискванията на тази наредба.
(2) Приема се, че една банка е изпълнила
изискванията на тази наредба, ако сумата от
наличностите по резервните є активи по чл. 4
през всички дни от периода на поддържане по
чл. 8 е равна на или надвишава размера на
задължителните минимални резерви по чл. 3.
(3) По време на периода на поддържане
банка може да ползва без ограничение задължителните си минимални резерви, при
условие че изпълнява изискването на ал. 2.
При ползване на над петдесет на сто от левовата равностойност на задължителните є
минимални резерви банката дължи лихва
съгласно чл. 12, ал. 1.
Отчетност
Чл. 11. (1) Банките представят всяка седмица отчет за резервната си база и за касовите
си наличности в левове и в чуждестранна
валута, включително в АТМ устройствата.
(2) Отчетите по ал. 1 се представят в началото на всяка седмица, но не по-късно от
вторник, като информацията е за предходната
седмица и е за всеки ден от нея поотделно.
(3) Освен отчетите по ал. 1 банките представят в БНБ и отчет най-късно до два дни
след края на всеки базисен период, който
обхваща дните между последния седмичен
отчет и края на базисния период.
(4) Отчетите се представят в Управление
„Банково“ на БНБ по електронен път от оторизирани за всяка банка лица.
(5) Подуправителят, ръководещ Управление „Банково“, определя с указание формата
и съдържанието на отчетите на банките по
тази наредба.
Санкции
Чл. 12. (1) В случай че в периода на поддържане банка ползва над петдесет на сто от
левовата равностойност на задължителните си
минимални резерви, тя заплаща на БНБ лихва
в левове за използваната част над петдесет
на сто от резервите за всеки ден на ползване
в размер, определен от Управителния съвет
на БНБ.
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(2) Банка, която в края на периода на поддържане отчете недостиг на задължителните
си минимални резерви, заплаща на БНБ лихва
в левове върху сумата на недостига в размер,
определен от Управителния съвет на БНБ.
(3) Лихвата по този член и по чл. 6, ал. 2
се събира служебно от сметките на банката
при БНБ.
Чл. 13. (1) Ако в края на периода на поддържане банка или клон на чуждестранна
банка отчете недостиг, по-голям от 1/12 от
задължителните минимални резерви, Управление „Банково“ уведомява Управление
„Банков на дзор“ с оглед извършване на
съответна проверка, а Управителният съвет
на БНБ със свое решение може да ограничи
текущото ползване на средства от сметките
на банката при БНБ до пълното възстановяване на задължителните минимални резерви.
(2) Към мерките по ал. 1 се пристъпва и
когато банка отчита недостиг по задължителните минимални резерви през три последователни периода на поддържане независимо
от размера на недостига.
Чл. 14. При забава предоставянето на отчетите по чл. 11, както и при неизпълнение
на други изисквания на тази наредба могат
да се приложат предвидените в Закона за
Българската народна банка глоби и имуществени санкции.
Освобождаване от задължението за поддържане на резерви
Чл. 15. Банките, обявени в несъстоятелност
или ликвидация, не поддържат задължителни
минимални резерви при БНБ, считано от
датата на решението за обявяване в несъстоятелност, респективно от датата на образуването на производство за принудителна или
доброволна ликвидация.
Предходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 41, ал. 1 и чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение
№ 116 от 26.11.2015 г. на УС на БНБ и влиза
в сила от 4.01.2016 г.
§ 2. Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките
поддържат при Българската народна банка
(обн., ДВ, бр. 28 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 118
от 1998 г.; попр., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 50
от 2000 г., бр. 68 от 2002 г., бр. 110 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 2004 г.; изм., бр. 103
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 20 и 37 от 2005 г.;
изм., бр. 62 и 93 от 2005 г., бр. 19, 48 и 94 от
2006 г.; бр. 62 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 94
от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г. и бр. 10 от
2010 г.) се отменя.
§ 3. Подуправителят, ръководещ Управление „Банково“, издава указания по прилагането
на тази наредба.
Управител:
Димитър Радев
7775
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 17 ноември 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 2 и 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Васил Левски“ – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-134 от 23.07.2004 г. (ДВ, бр. 70
от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-143 от
30.07.2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-147 от 15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-49 от
9.06.2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-113 от 21.07.2010 г. (ДВ, бр. 62
от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-6 от
7.02.2014 г. (ДВ, бр. 15 от 2014 г.), както следва:
Изречението „Адресът на училището е Бургас,
ж.к. Зорница, бл. 45“ се заменя с „Адресът на
училището е Бургас, ул. Иван Вазов 2“.
Министър:
Т. Танев
7734

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-14-159
от 26 октомври 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс допускам поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № Т-РД-14-63
от 15.05.2015 г. (ДВ, бр. 56 от 2015 г.), издадена на
основание чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за туризма
и във връзка с Концепцията за туристическо
райониране на страната, утвърдена със Заповед
№ Т-РД-16-103 от 11.03.2015 г., като в т. 2, буква
„ж“ след думата „Смолян“ се добавя „Сърница“
и се поставя запетая.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ Т-РД-14-63 от 15.05.2015 г.
Министър:
Н. Ангелкова
7778

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1630
от 23 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,

чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 3806 от 23.11.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на самостоятелен
обект с идентификатор 04426.102.252.1, намиращ
се в с. Близнаци, община Аврен, област Варна,
к.к. Камчия, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7693
РЕШЕНИЕ № 1631
от 23 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 3807 от 23.11.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на обособена
реална част – блок „А“, представляваща имот с
идентификатор 00789.203.205.1, намираща се на ул.
Георги Трайков в с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7694
РЕШЕНИЕ № 1632
от 23 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 3808 от 23.11.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на масивна сграда – „Разменна поща“, намираща се в поземлен
имот с кадастрален № 1837 – „Гаров район“, в
гр. Мездра, община Мездра, област Враца, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7695
РЕШЕНИЕ № 1633
от 23 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
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от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3809 от 23.11.2015 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55302.501.1803.1.2, намиращ се на ул. 20-и април
4, ет. 1, гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
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РЕШЕНИЕ № 3399-П
oт 23 ноември 2015 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3811 от 23.11.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград,
представляващ: поземлен имот № 000123 с площ
9877 кв. м в землището на с. Островче, ЕКАТТЕ
54420, м. Мешелик, община Разград, област Разград, ведно с построените в имота сгради:
а) едноетажна масивна сграда със застроена
площ 57,15 кв. м, и
б) едноетажна масивна сграда със сутерен с
разгъната застроена площ 434,58 кв. м.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2,
чл. 5 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 5, т. 5, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и в съответствие с протоколно решение № 3814
от 23.11.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез неприсъствен
публичен търг на 8495 дяла, представляващи
100 % от капитала на „Русалка“ – ЕООД, Варна,
собственост на държавата, при начална тръжна
цена за един дял – 38 лв.
2. Минималната пазарна партида е равна на
целия брой дялове от капитала на дружеството,
предложено за продажба чрез неприсъствен
публичен търг.
3. Неприсъственият публичен търг за продажба
на дяловете, посочени в т. 1 от решението, ще
се проведе в сградата на „Българска фондова
борса – София“ – А Д, на която е възложено
техническото изпълнение на неприсъствените
публични търгове – София, ул. Три уши 10, при
условията на Правилника за работа на „Българска фондова борса – София“ – АД, София,
и приложение № 8 към правилника – „Правила
за техническо изпълнение на неприсъствени
публични търгове“.
4. Информационният меморандум на дружеството, включващ и проект на договор за
продажба на дялове, и приложение № 8 към
правилника – „Правила за техническо изпълнение
на неприсъствени публични търгове“, могат да
бъдат разглеждани в сградата на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Врабча 23, от 9 до 17 ч. всеки работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ до крайната дата на провеждане на неприсъствения публичен търг. В срока
по предходното изречение лицата, които желаят,
могат да получат екземпляр от информационния
меморандум на дружеството след заплащане в
касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 500 лв. (с ДДС).
5. Началната дата за провеждане на неприсъствения публичен търг за продажба на дяловете,
посочени в т. 1 на решението, е 6-ият работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
6. Крайната дата за провеждане на неприсъствения публичен търг за продажба на дяловете,
посочени в т. 1 на решението, е 16-ият работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7696
РЕШЕНИЕ № 1634
от 23 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3810 от 23.11.2015 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55302.501.1803.1.3, намиращ се на ул. 20-и април
4, ет. 2, гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик, обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7697
РЕШЕНИЕ № 1635
от 23 ноември 2015 г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 239
от 16 април 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 110,
ал. 1, т. 3 и ал. 2 ЗУТ, устройствена категория по
т. № 22 (Птп) от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-48 от
15.04.2008 г., т. 29, и № ЕС-Г-19 от 17.02.2009 г.,
т. 46, Столичният общински съвет реши:
Приема проект за:
1. Изменение на плана за регулация на НПЗ
„Илиянци-изток“, кв. 2, УПИ V – „за производство, складове и офиси“, и УПИ VI – „за
производство, складове и офиси“. Обособяване
на нов УПИ ХХIII-803 – „за цех за алуминиева
и пластмасова дограма с офиси“. Продължение
на улица по о.т. 47б – о.т. 47в по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и защриховки и
с корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на НПЗ „Илиянциизток“, кв. 2, УПИ XXIII-803 – „за цех за алуминиева и пластмасова дограма с офиси“, съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 от Закона за устройство на
територията и може да бъде обжалвано чрез район
„Сердика“ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от уведомяването.
Председател:
А. Иванов
7691

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-75
от 18 ноември 2015 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 136, чл. 129, ал. 3 и чл. 150 ЗУТ, протокол
№ 1 от 13.02.2015 г. на областния експертен съвет
по устройство на територията и издадено разрешение № 26-00-131(1) от 1.04.2014 г. от областния
управител на област Бургас за изработване на
комплексен проект за инвестиционна инициатива
и искане с входящи № 26-00-131(3) от 24.01.2015 г.
и № 26-00-131(6) от 4.11.2015 г. на „Фрапорт Туин
Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за обект „Летище – Бургас“, одобрен със Заповед № РД-09-07 от 26.01.2010 г.
на областния управител на област Бургас и
изменен със Заповед № РД-09-63 от 23.07.2010 г.
относно квартал 1, състоящо се в следното:
от УПИ VІ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 в кв. 1 (поземлен
имот с идентификатор 07079.690.72 по КККР
на летище Бургас) се обособява нов УПИ ХІV
(поземлен имот с идентификатор 07079.690.76
по КККР на летище Бургас), който се отрежда

ВЕСТНИК
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за „административни и обслужващи сгради,
техническа инфраструктура, КПП, паркинги
и шумозащитни мероприятия“ със свободно
застрояване в предимно производствена зона с
показатели: етажност – 3 ет. (<10 м), Пзастр. <
30 %, Кинт. < 1.
Изменението на ПУП – ПР, е графично отразеното със зелен цвят върху приложения към
тази заповед проект в мащаб 1:500.
Изменението на ПУП – ПЗ, е графично отразено с лилав цвят, а режимът на застрояване
е обозначен в матрица върху приложения към
тази заповед проект в мащаб 1:500.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Чолаков
7683

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 764
от 30 септември 2015 г.
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 подземна оптична мрежа за електронни съобщения на
територията на община Ветово – обходно трасе
на с. Смирненски – линеен обект на техническа
инфраструктура за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД.
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.
За председател:
М. Мехмед
7722

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № РД-18-РР20
от 13 ноември 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 ЗУТ във връзка със заявление с вх. № 700018-/4 от 1.10.2015 г. от „ЕТА – Желева“ – ЕООД,
в качеството му на възложител одобрявам проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на трасета на: „Подземна тръбна
мрежа и оптична свързаност на „ЕТА – Желева“, с възложител „ЕТА – Желева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Райко Алексиев 20, ЕИК 203271507,
представлявано от Мариана Велинова Желева – управител.
Подробният устройствен план е изработен в
обхват съгласно приложената схема на проектното
трасе за следните землища по общини:
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община Борован – с. Малорад, с. Добролево,
с. Борован, с. Сираково;
община Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина,
с. Соколаре, с. Търнава, с. Бъркачево, с. Габаре,
с. А лтимир, с. Галиче, с. Търнак, с. Враняк,
с. Бърдарски геран, с. Попица;
община Козлодуй – с. Бутан;
община Мизия – с. Липница, с. Софрониево,
с. Крушовица;
община Оряхово – с. Лесковец, с. Селановци,
гр. Оряхово;
община Хайредин – с. Рогозен.
Подробният устройствен план – парцеларен
план е изработен въз основа на Заповед № РД18-РР6 от 27.02.2015 г. на областния управител
на област Враца в съответствие с изискванията
на действащата нормативна уредба – Закон за
устройство на територията, Закон за кадастъра
и имотния регистър, Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба за
условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми.
Подробният устройствен план е съгласуван
със заинтересованите централни и териториални
администрации съгласно чл. 127, ал. 2 ЗУТ и е
разгледан на Областния експертен съвет съгласно
чл. 128, ал. 12, т. 1 ЗУТ на 19.10.2015 г.
Областен управител:
М. Николова
7771

община Кюстендил, от плана на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, преминаващо през ПИ 80.76 – полски път – общинска
собственост.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Андонов
7723

ОБЩИНА КАВАРНА

50. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Бешовица“, разположена в землището на с. Дол
на Бешовица, община Роман, област Враца, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:

РЕШЕНИЕ № 129
от 6 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация за КК Карвуна, с. Топола, община Каварна, област Добрич, и нанасяне
на всички частични изменения.
Председател:
Ив. Кьосев
7783

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1263
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нов стабилизиран горски автомобилен път
„Пилявка – Пражаро“, землища на с. Камена,
с. Коларово, с. Самуилово, с. Яворница, съгласно
приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
7756

№

X (m)

Y (m)

1

4693638

8552510

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

2

4693829

8554000

РЕШЕНИЕ № 1156
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 5,
ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план с парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
въздушно ел. захранване за ПИ 80.13, местност
Грамаге, землище с. Жиленци, ЕКАТТЕ 29386,

3

4693512

8554292

4

4692790

8555387

5

4692505

8555131

6

4692651

8554464

7

4692825

8554004

8

4692933

8553806

9

4692868

8553747

10

4692797

8553769

11

4692685

8553441

7716
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74. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 69/2015 г. на
Висшия дисциплинарен съд Даниела Георгиева
Грънчарова – адвокат от А двокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
7706
75. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 163/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Стефан Георгиев Иванов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
7707
91. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти през учебната 2015/2016 г.,
както следва:

ВЕСТНИК
1

2.2

1
1.2

1.3

2
2.1

2

3

4

Педагогически науки
2.4

Педагогика
Теория на възпитанието и
дидактика
Теория на възпитанието
и д и да к т и к а (С оц иа л на
педагогика)
Специална педагогика
Педагогика на обучението
по ...
Методика на обучението
по математика
Методика на обучението
по география
Ме т од и к а на обу чен ието по български език и
литература (Методика на
обучението по литература)
Методика на обучението
по изобразително изкуство
(I – IV клас)
Методика на обучението
по музика
Теория и методика на физическото възпитание и
спортна тренировка

4
1
1

1
1

3.1
3.2

3.3

2

1

1

4

1

1
1
1

С оц иа л н и, с т опа нск и и
правни науки
Социология, антропология
и науки за културата
Етнология

1

2

Политически науки

3.7

4.4

4.6

1

Психология

Г р а ж д а нс ко и с емей но
право
А дминист раци я и у правление
Икономика и управление
(Индустрия)

1
1

1

Теология (Нов завет)

Право

3.8

1

1

Теология (Стар завет)

3.6

4
1

1

Религия и теология

1
1

1

1

1

1

Икономика
Политическа икономия

Филология

1

Политология

1

4

1

Педагогическа и възрастова психология

1

Хуманитарни науки
Българска литерат у ра
(между двете войни)
Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)
Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание)

3

3
1

История и археология
Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)
Ис т ори я на Бъ л гари я
(Нова история на България
1878 – 1944 г.)
История на България (Найнова история на България)
История на България (История на българските земи
през XV – XVII век)
Археология (Римска епоха)

Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задоч
програми
на
на
1

2
Теория и практика на превода (Словашки език)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Нидерландска литература)
Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Славянски литератури)
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Природни науки, математика и информатика
Науки за Земята
Социа лно-икономическа
г е ог р афи я (Рег ион а л но
развитие)
Информатика и компютърни науки
Информатика

1

1

БРОЙ 94
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2

3

4

Изкуства
Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително изкуство – Скулптура
Изкуствознание и изобрази т елно изк уст во – Ж ивопис
Изк уствознание и изобразително изкуство – Рисуване
Изкуствознание и изобразително изк уство – Стенопис
Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

1

Общо:

33

1
1
1
1

16

В срок 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD)
носител: заявление до ректора; автобиография;
диплом с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и диплом с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“; допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Съгласно чл. 11, ал. 8 от
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности във ВТУ приемът се извършва в отдел
НИХТИД, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За справки
и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта
на ВТУ: www.uni-vt.bg.
7789
55. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.3.
Биологически науки в катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
7718
73. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1 Растениевъдство,
научна специалност „Растениевъдство“ – един;
доценти в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина: професионално
направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – един; професионално направление
6.2 Растителна защита, нау чна специалност
„Растителна защита (Фитопатология)“ – един;
главни асистенти в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1 Растениевъдство:
научна специалност „Генетика“ – един; научна
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специалност „Почвознание“ – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
7678
24. – Русенският университет „Ангел Кън
чев“ обявява конкурси за главни асистенти по:
професионално направление 1.2. Педагогика,
специалност „Теория на възпитанието и дидактика (педагогика на конструктивно-техническите
и битови дейности) – един, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …,
специалност „Методика на обучението по математика“ – един; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един, всички за нуждите
на факултет „Природни науки и образование“;
професионално направление 5.7. Строителство,
архитектура и геодезия, специалност „Строително
инженерство“ – един, за нуждите на факултет
„Машинно-технологичен“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
7720
29. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент по професионално направление 3.7. Администрация и
управление по научна специалност „Административно право и административен процес“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУТП, София 1700,
ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02/8062188, експерт човешки ресурси.
7705
32. – Висшето училище по сигурност и иконо
мика, Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Политика на
национална сигурност) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
7719
45. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
следните конкурси за академични длъжности:
доценти по професионално направление 4.4.
Науки за Земята: научна специалност „Сеизмология и вътрешен строеж на Земята“ за нуждите
на департамент „Сеизмология“ – един; научна
специалност „Картография и ГИС“ за нуждите
на департамен т „Геог рафи я“ – един; главен
асистент по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите
на департамент „География“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979-33-22.
7674
1. – МБАЛ „Национална кардиологична бол
ница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,
ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична
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длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
03.01.28 „Медицинска радиология и рентгенология“ – един, за нуждите на Отделението по
образна диагностика със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел
„Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65,
1309 София, тел. 9211-244, 9211-234.
7744
35. – Столичната общинска агенция за прива
тизация и инвестиции на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през октомври 2015 г. са продадени
следните обекти: 1. поземлен имот с идентификатор 68134.4091.695, съставляващ УПИ IV-110,
кв. 11, София, ж.к. Младост 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
продаден на „Лолтон“ – ЕООД, представлявано
от Магдалена Илиева Сергиева, за 170 000 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 34 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 204 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 2. поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2239 в УПИ III – „За ОЖС“,
София, ж.к. Надежда – III част, бул. Ломско
шосе и ул. Житен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продаден на
„Д и К инженеринг“ – ЕООД, представлявано
от Красимир Балчев Костадинов, за 364 000 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 72 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 436 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. поземлен имот с идентификтатор 68124.1382.2074 в УПИ VIII-681, кв.
13, м. ж.к. Надежда 2а и 2б, София, бул. Ломско
шосе 16, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Инвайрън
сълюшън“ – ООД, представлявано от Антонио
Зарков Миленков, за 119 000 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 23 800 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 142 800 лв., изплатени изцяло
от купувача; 4. поземлен имот с идентификтатор
68124.2048.2179 (УПИ I – „За търговия“, кв. 47,
м. Симеоново), София, кв. Симеоново, на ъгъла
на ул. Мишова орница, ул. Витошки езера и ул.
Митрополит Партений Зографски, обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, продаден на
„Евроарт – 2004“ – ЕООД, представлявано от
Кирил Георгиев Попов, за 91 000 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 18 200 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 109 200 лв., изплатени изцяло от
купувача; 5. помещение (кафе-аперитив), София,
м. ж.к. Бели брези, бл. 13, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“,
продадено на „Томка“ – ЕАД, представлявано
от Красимир Кирилов Георгиев, за 109 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. УПИ I – „За
озеленяване и КОО“, София, кв. 71, м. Витоша
ВЕЦ Симеоново, между бул. Симеоновско шосе,
ул. Георги Райчев, ул. Константин Петканов и
ул. Братя Чакрин, общински нежилищен имот,
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стопанисван от район „Лозенец“, продаден на
„Томка“ – ЕАД, представлявано от Красимир
Кирилов Георгиев, за 210 000 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 42 000 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 252 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; 7. магазин № 3 (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4089.186.5.93),
София, ж.к. Младост 4, бл. 477, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, продаден на Михаил Георгиев Пенчов,
за 75 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
8. помещение, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Г,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, продаден на „Дентал
СА – Дентален център“ – ООД, представлявано от Светла Петкова Славова, за 40 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 9. поземлен
имот с пл. № 316 в УПИ II – „За търговия“, кв.
24, м. ж.к. Левски – Зона Г, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продаден на „ЛТД – Комерс“ – ООД,
представлявано от Тихомир Спасов Терзийски,
за 72 000 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 14 400 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
86 400 лв., изплатени изцяло от купувача; 10.
поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2567 в
УПИ IV, кв. 15, м. ж.к. Надежда 1а и 1б, София,
ж.к. Надежда, ул. Недко войвода 21, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на Пенка Гаврилова Шуйцова,
за 82 000 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 16 400 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
на 98 400 лв., изплатени изцяло от купувача.
7658
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на обект: трасе на Околовръстен път
ведно с локалните платна и изменение регулацията на прилежащите квартали в обхват: от
о.т. 509б-о.т. 15 до о.т. 43, квартали 24е и 24ж
от м. Младост 4; кв. 11 от м. Югоизточен град,
район 4 – зона 5, район „Младост“; кв. 2 от
м. Малинова долина – Околовръстен път, квартали 1, 1а, 2 и 2а от м. Околовръстен път – Детски град, райони „Витоша“ и „Панчарево“; от
о.т. 43-о.т. 64-о.т. 70-о.т. 87-о.т. 96 до о.т. 146,
с прилежащи квартали 11 от м. Горубляне 3,
квартали 14, 70, 100 и 101а от м. Горубляне,
район „Младост“; от о.т. 146-о.т. 169-о.т. 170 до
о.т 171; включително пешеходна алея; напречна връзка от о.т. 501-о.т. 162-о.т. 159 до о.т. 33,
прилежаща на кв. 9 от в.з. Враня – Герман и на
квартали 58 и 49а от м. Герман; от о.т. 171 до
о.т. 191 и напречна връзка от о.т. 509 до о.т. 184;
от о.т. 191-о.т. 200 до о.т. 217 през м. Германски
ливади; от о.т. 217-о.т. 221-о.т. 224 до о.т. 237 с
прилежащи квартали 24, 24а, 20, 32 и 31а; изменение на улица от о.т. 239 до о.т. 8а; напречна
връзка от о.т. 254-о.т. 258-о.т. 259-о.т. 260-о.т. 261
до о.т. 258, създаване на нов кв. 20а и отреждане
на УПИ І – „За техническа инфраструктура“,
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м. Врана – Лозен – Триъгълника, район „Панчарево“. Проектът е придружен от план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
Плановете са изложени в районите „Младост“,
„Витоша“ и „Панчарево“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез районите
„Младост“, „Витоша“ и „Панчарево“.
7791
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване и
план-схеми по чл. 108 ЗУТ на м. Кръстова вада,
кв. 10 (част) и кв. 11 (част), които са изложени
в район „Лозенец“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Лозенец“.
7795
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
на м. Враждебна-юг, кв. 7а (част) и кв. 45 (част),
за поземлен имот с идентификатор 68134.8580.10,
който е изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Кремиковци“.
7692
1. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ съобщава че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), състоящ се от: подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
изграждане на кабелна линия за захранване на
трансформатор СН в подстанция „ТЕЦ – Вар
на“; съгласуване и одобряване на технически
и работни проекти за обект: „ Изграждане на
нова кабелна линия 20 kV за захранване на
трансформатор СН 20/0,4 kV в п/ст „ТЕЦ – Вар
на“. Комплексният проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Белослав, ет. 2,
стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Белослав.
7728
2. – Областният управител на област Благо
евград обявява, че на основание чл. 154, ал. 5
във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145, ал. 2, т. 1 ЗУТ
е одобрен инвестиционен проект и е издадена
Заповед № ОА-РР-1057 от 23.11.2015 г. за допълване
на Разрешение за строеж № 010 от 18.03.2005 г.
(ДВ, бр. 32 от 2005 г.) за изграждане на обект:
„Ремонтно-възстановителни работи на пропаднал
пътен насип от км 63+837 до км 63+870 и от км
63+912 до км 63+982 на път ІІ-19 „Банско – Гоце
Делчев“. Обект „Ремонтно-възстановителни работи на пропаднал пътен насип от км 63+837
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до км 63+870 и от км 63+912 до км 63+982
на път ІІ-19 „Банско – Гоце Делчев“ е част от
обект „Рехабилитация на път ІІ-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Копривлен от км 36+870 до
км 94+000=93+670.71 (ЛОТ Б)“, разположен на
територията на общините Разлог, Банско, Гоце
Делчев и Хаджидимово. Възложител е Агенция
„Пътна инфраструктура“ – София, бул. Македония 3. Заповедта може да бъде обжалвана от
заинтересованите лица пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областната администрация – Благоевград.
7684
12. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), на
имот пл. № 030057, местност Рошава могила в
землището на гр. Брезово, община Брезово, за
промяна на предназначението му за изграждане на
складове, сушилни, хладилници за съхранение на
плодове и зеленчуци. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Брезово,
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7726
21. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 10 от 19.11.2015 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект „Рехабилитация
на пътека за рулиране „Н“ на Летище Бургас“.
Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7686
22. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че по повод заявление от „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ – АД, с входящи № 2600-131(3) от 24.01.2015 г. и № 26-00-131(6) от
4.11.2015 г. е одобрeн технически инвестиционен
проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПР3 е одобрен със
Заповед № РД-09-75 от 18.11.2015 г.) и е издадено
Разрешение за строеж № 9 от 18.11.2015 г. за изграждане на обект „Нов служебен граничен контролно-пропускателен пункт на Летище Бургас“.
Разрешението за строеж се издава на основание
чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 150, ал. 3, чл. 152, ал. 1
ЗУТ. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7685
80. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план, за проект
„Модернизация на железопътната линия Софи я – Пловдив: ж п у част ъци Софи я – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък
Елин Пелин – Ихтиман. Съгласно регистрите
на засегнатите имоти на територията на община
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Елин Пелин трасето на жп линията засяга имоти,
както следва: имоти № 000178, 000298, 000299,
000375 и 000515 в землището на гр. Елин Пелин;
имот № 000574 в землището на с. Лесново; имоти
в масиви № 0, 1, 34, 35, 50, 70, 145, 156, 230, 238,
244, 278, 280, 287, 288, 289, 290, 299, 307, 310, 316,
423 и 425 и кадастрален район 962 в землището
на с. Нови хан и имот № 000004 в землището
на с. Крушовица. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“ на
Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
7689
84. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за трасета на уличен
водопровод, водопроводно отклонение и електропровод 0,4 kV до урегулиран поземлен имот І-92,
74, кв. 40, образуван от поземлени имоти 040092
и 040074, местност Камбус, по КВС на с. Малък
манастир, община Елхово. Проектът за ПУП
(парцеларен план) е изложен в отдел „СУ, ОС и
ТСУ“ на Община Елхово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация, гр. Елхово.
7729
302. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и искане от възложителя вх. № АБ-22-343 от 19.11.2015 г. съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект, за мрежите на техническата инфраструктура за изграждане на „Разпределителна
газопроводна мрежа в ПИ 734052 в землището
на гр. Кнежа, ЕК АТТЕ 37376, местност Опитно
поле, община Кнежа, област Плевен, с възложител „Кнежа Газ“ – ООД, ЕИК 106063695, със
седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул.
Марин Боев 73, представлявано от инж. Ангел
Христов Горнишки – управител, притежаващо
лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. от ДКВР със
срок на валидност до 14.03.2020 г. и лицензия за
разпределение на природен газ на територията
на община Кнежа № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за
срок 15 години. Общинският съвет – гр. Кнежа,
е разрешил на възложителя изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), с протокол № 81 от 30.06.2015 г.,
Решение № 735. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
прегледат проекта, намиращ се в Община Кнежа, стая 301, да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
7725
58 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
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за елементите на техническата инфраструктура за
„Път до поземлени имоти № 382, № 383 и № 384“
по трасето на поземлен имот № 000012 – полски път, поземлен имот № 031014 – общински,
и поземлен имот № 484 – горско стопанство, в
землището на с. Опицвет, м. Костело. Планът се
намира в сградата на общинската администрация,
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3, и
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7772
81. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на парцеларен план – на обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда в ПИ 39164.12.603“
в местността Липака, землище на с. Кошарица,
община Несебър, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето за полагане на кабели НН започва
от съществуващо БКТП „Тера-3“ в имот с идентификатор ПИ 39164.12.34, преминава през имоти
39164.12.49 и 39164.12.22 с трайно предназначение
земеделска земя и начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, преминава в ПИ
39164.12.604 с трайно предназначение урбанизирана, собственост на „Торели Н-С“ – ЕООД, и
„Романс-Р“ – ЕООД, и достига до ново ТЕПО
пред ПИ 39164.12.601 и 39164.12.602, намиращ
се в м. Липака в землището на с. Кошарица.
Проектната дължина на трасето е около 272 м,
от които 247 м в земеделска територия и 25 м в
урбанизирана територия. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация в стая
№ 37, ет. 3, тел. 0554/2-93-42. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
7717
475. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в
ПИ 61056.55.42, м. Хендек тарла, землище с. Равда,
община Несебър, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на пътя е с дължина 320 м и започва
от БКТП „Варвари 2“ в ПИ 61056.68.7, преминава
през ПИ 61056.68.101 с начин на трайно ползване – полски път, собственост на Община Несебър,
до ново електромерно табло на границата на ПИ
61056.55.42 по КК на с. Равда, м. Хендек тарла.
Определя се сервитут 1,5 м от едната страна и
0,6 м от другата страна по оста на кабела. Общата
площ на сервитута е 685 м в ПИ 61056.68.7 и ПИ
61056.68.101. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7730
73. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че са изработени проекти на
подробни устройствени планове – парцеларни
планове (ПУП – ПП) за трасета на външен водопровод и външно ел. захранване до поземлен
имот с идентификатор 56126.192.44 по КККР на
гр. Петрич, м. Омондрос – Потоко, като трасетата и сервитутите преминават през поземлени
имоти по кадастралната карта на гр. Петрич,
като подробно описание на имотите е приложено в регистър на засегнатите имоти, съгласуван
със СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: за трасе на външен
водопровод през поземлени имоти с идентификатори 56126.166.105 – селскостопански, горски,
ведомствен път, и 56126.166.106 – канал, по КККР
на гр. Петрич, за трасе на външно ел. захранване през поземлени имоти 56126.166.101 – канал,
56126.166.103 – път III клас, 56126.166.104 – канал,
56126.166.105 – селскостопански, горски, ведомствен път, и 56126.166.106 – канал, по КККР на
гр. Петрич. Проектите се намират в сградата на
Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проектите и да направят писмени
възражения, предложения и искания по тях до
общинската администрация.
7727
23. – Община Полски Тръмбеш, дирекция „Устройство на територията, общинска собственост
и регионална политика“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са
изработени проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за
елементи на техническата инфраструктура за
обекти: „Бензиностанция и газостанция“ в поземлен имот (ПИ) 61279.79.61 и „Мотел“ в ПИ
61279.79.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раданово, както следва: 1.
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) на нов уличен водопровод за обект:
„Бензиностанция и газостанция“ в поземлен имот
61279.79.61 по КККР на с. Раданово; ситуационното разположение на водопровода започва от
съществуващ уличен водопровод, разположен по
ул. Петдесет и четвърта (ПИ с идентификатор
61279.500.622), продължава до кръстовището на
ул. Петдесет и четвърта и първокласен път І-5
„Русе – Велико Търново“, където чрез сондаж на
км 73+090 перпендикулярно на оста на пътя преминава през поземлени имоти с идентификатори
61279.500.755 (първокласен път І-5), 61279.500.756
(общинска публична собственост), 61279.79.60
(ведомствен път – собственост на Община Полски Тръмбеш) и достига до водомерна шахта в
поземлен имот 61279.79.61 по КККР на с. Раданово, където ще се проектира обект: „Бензино
станция и газостанция“; 2. подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на външно
ел. захранване за обект: „Бензиностанция и газостанция“ в поземлен имот 61279.79.61 по КККР на
с. Раданово; ситуационно трасето на външно ел.
захранване започва от съществуващ трафопост,
разположен в поземлен имот 61279.500.629 по
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КККР на с. Раданово; оттам трасето преминава
по ул. Четиридесет и втора (ПИ с идентификатор
61279.500.642), продължава до кръстовището на
ул. Четиридесет и втора и първокласен път І-5
„Русе – Велико Търново“ (ПИ с идентификатор
61279.500.756), където чрез сондаж на км 73+022
перпендикулярно на оста на пътя преминава през
поземлени имоти с идентификатори 61279.500.755
(първокласен път І-5), 61279.500.756 (общинска
публична собственост), 61279.79.60 (ведомствен
път) и достига до работна сондажна шахта в поземлен имот 61279.79.21; от работната сондажна
шахта трасето чупи перпендикулярно в южна
посока и достига до нова ел. касета в поземлен
имот 61279.79.61 по КККР на с. Раданово, където
ще се проектира обект „Бензиностанция и газостанция“; 3. подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на проект за пътна
връзка към комуникационен транспортен план
във връзка с реализиране на обект: „Бензиностанция и газостанция“ в поземлен имот 61279.79.61
по КККР на с. Раданово; ситуационно имотите,
които са засегнати с проекта, са: за забавителен
шлюз – ПИ с идентификатор 61279.500.756 – собственост на Община Полски Тръмбеш; за връзка
вход/изход за обекта – ПИ с идентификатор
61279.79.60 – собственост на Община Полски
Тръмбеш; за ускорителен шлюз – първокласен път
І-5 „Русе – Велико Търново“, ПИ с идентификатор
61279.74.50. Цитираните проекти на ПУП – ПП
са на разположение на заинтересуваните лица в
сградата на общинската администрация на адрес –  Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, ет. 3,
стая 303, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13
до 17 ч. 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 проектите до общинската администрация – Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4,
факс: 06141/6954, e-mail: obshtina_pt@abv.bg.
7758
27. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план,
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на
вилна сграда № 2 в ПИ 57491.19.630 в м. Лахана,
землище гр. Поморие, и сервитут, преминаващи
през поземлени имоти: ПИ 57491.19.568 – полски път (общинска публична собственост), ПИ
57491.19.571 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.19.632 – второстепенна
улица (общинска частна собственост), с проектна
дължина на трасето около 307 м, от които 306 м в
земеделска територия. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна
5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7687
29. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на обект: „Външно ел. захранване – кабелна
линия 20 kV“ за захранване на кравеферма в
ПИ № 000527 в м. Пали лула в землището на
с. Рельово, община Самоков, преминаващ през
общински имоти – ПИ № 000375, ПИ № 000991 и
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ПИ № 066001. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7784
530. – Община гр. Своге, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за изграждане на трасе за въздушно ел. захранване
на поземлен имот № 006014 в местност Бельовица
по КВС за землището на с. Завидовци, община
Своге, Софийска област, преминаващо изцяло през
поземлен имот № 006031 – полски път на община
Своге. Проектите са на разположение в сградата
на общината – Своге, дирекция „Устройство и
развитие на територията“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Своге.
7731
15. – Община гр. Суворово, област Варна,
отдел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен
план, за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия, за обект „Оптична мрежа
на „Суворово НЕТ“ – ЕООД, от гр. Суворово
до ветроенергиен парк „Суворово“. Проектът на
ПУП – парцеларен план, е изложен в отдел „Устройство на територията“ при Община Суворово,
ет. ІV, стая 402. 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“.
7759
9. – Общ и н а Топо ловг р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1
ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на кабел 20 kV от съществуващ
БС на въздушна линия извод „Срем“ до МТТ
в УПИ І-207, в м. Коруджа дере по КВС на
землище с. Синапово при засегнати от трасето
на кабела имоти: ПИ № 000190, землище с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – полски път,
засегната площ 2830,20 кв. м, дължина на трасето
в ПИ – 707,55 м, собственост – публична общинска; ПИ № 000205, землище с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – горски път, засегната площ
1058,60 м, дължина на трасето в ПИ – 264,65 м,
собственост – МЗГ – ДДС; ПИ № 000212, землище с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – полски
път, засегната площ 17,28 кв. м, дължина на
трасето в ПИ – 4,32 м, собственост – публична
общинска; ПИ № 000214, землище с. Синапово,
м. Коруджа дере, НТП – храсти, засегната площ
762,92 кв. м, дължина на трасето в ПИ – 190,73 м,
собственост – Димитър Славов Керемидчиев;
ПИ № 000215, землище с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – полски път, засегната площ
27,68 кв. м, дължина на трасето в ПИ – 6,92 м,
собственост – публична общинска; ПИ № 030094,
землище с. Синапово, м. Лозята, НТП – нива,
засегната площ 51,24 кв. м, дължина на трасето
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в ПИ – 12,81 м, собственост – Димитър Славов
Керемидчиев. Изготвеният проект за промяна на
ПУП – ПП – парцеларен план се намира в отдел
„ОСИРУТ“ („ТСУ“) на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки
работен ден в рамките на работното време. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7785
21. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план –  парцеларен план,
за трасе на подземен ел. кабел до поземлен имот
№ 011071 от поземлен имот № 000031 през поземлен имот № 000120 и поземлен имот № 000103 по
КВС на землище с. Кабиле, община „Тунджа“,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните лица
в отдел „АТО и С“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7688

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Николай Благоев Лазаров от
София на чл. 3 и 4 от Наредбата за определяне на
цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118
от 26.05.1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г., посл.
изм., ДВ, бр. 50 от 2011 г.), по което е образувано
адм. дело № 12662/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
7762
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Росица Тонева – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 38,
ал. 3 от Наредбата за обществения ред – Община
с. Аврен, приета от Общинския съвет – с. Аврен,
с Решение № 186 на заседание № 11/25.07.2012 г.,
в частта є, с която е предвидено кметът на общината да възлага правата си на наказващия орган
на други определени от него длъжностни лица.
По протеста е образувано административно дело
№ 3336/2015 г. по описа на Административния
съд – Варна, XІІ състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 14.01.2016 г. от
13,30 ч. На основание чл. 182, ал. 2 АПК всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
7757
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 2980 по описа на съда за 2015 г. по
жалба на Людмил Найденов Бонев и Костадин
Георгиев Стаматов от Пловдив с искане за прогласяване на нищожността на Решение № 320
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от 25.11.2014 г. на Общинския съвет „Марица“,
с което е одобрен ПУП – ПП за обект: „Пътно
кръстовище на път ІІ-64 (Карлово – Баня – Дол
на махала – Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив), и
Решение № 357 от 16.12.2014 г. на Общинския
съвет „Марица“, с което е променено Решение
№ 320 от 25.11.2014 г., както следва: 1. Одобрява
ПУП – ПП, засягащ „Пътно кръстовище на път ІІ64 (Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в.
„Труд“ – Пловдив) при км 48+728 и път ІІІ606 (Голям чардак – Малък чардак – Строево – Труд – Пловдив)“. 2. Одобрява ПУП – ПП,
засягащ локален път в кадастрален район 62 по
кадастралната карта на с. Труд, в частта относно
собствения им поземлен имот с идентификатор
73242.62.7. В едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в съдебното производство чрез
подаване на заявление до Административния
съд – Пловдив, което следва да съдържа: 1. трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв; 3. 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; 4. номера на делото;
5. акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. 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. Делото е насрочено в открито заседание
за 28.01.2016 г. от 9 ч.
7749
Административният съд – Пловдив, ХІІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2877 по описа за 2015 г. на Административния съд – Пловдив, по протест от Районната
прокуратура – Пловдив, против чл. 3, т. 10, пр.
1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново,
приета с Решение № 245, взето с протокол № 31
от 31.01.2003 г. на ОбС, изм. с Решение № 29,
протокол № 5 от 11.03.2004 г., изм. и доп. с Решение № 54, прието с протокол № 8 от 24.04.2008 г.
на Общинския съвет – с. Калояново. Страните
по делото са: протестиращ – Районната прокуратура – Пловдив, и ответник – Общинският
съвет – с. Калояново. Делото е насрочено за
14.01.2016 г. от 9,30 ч.
7787
Административният съд – Пловдив, ХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 2975 по описа на съда за 2015 г. по протест на
Районната прокуратура – Пловдив, против чл. 10,
ал. 3 и чл. 24, изр. 2 от Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, чистотата и об-
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щественото имущество на територията на община
Куклен, приета с Решение № 8 от 7.11.2001 г., доп.
с Решение № 107 от 5.09.2002 г., изм. с Решение
№ 239 от 31.08.2003 г., доп. с Решение № 62 от
21.06.2004 г., доп. с Решение № 149 от 10.12.2004 г.,
доп. с Решение № 299 от 2.12.2005 г., изм. с Решение № 504 от 30.03.2007 г., изм. с Решение № 208
от 28.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Куклен.
Страните по делото са: протестиращ – Районна
прокуратура – Пловдив, и ответник – Общинският съвет – гр. Куклен. Административно дело
№ 2975/2015 г. е насрочено в открито съдебно
заседание на 15.01.2016 г. от 10,30 ч.
7788
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 2916/2015 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
от Районната прокуратура – Пловдив, против
чл. 3, ал. 10 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община
Съединение, приета с Решение № 58, взето с
протокол № 9 от 28.06.2000 г. на Общинския съвет – гр. Съединение. Страните по делото са: протестиращ – Районната прокуратура – Пловдив, и
ответник – Общинският съвет – гр. Съединение.
Делото е насрочено за 18.01.2016 г. от 9 ч.
7677
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, призовава Симеон Николов
Стефанов като заинтересована страна по адм. д.
№ 1455/2015 г., образувано по жалба от Националната спортна академия „Васил Левски“ и
държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, действащ
чрез пълномощника си – областния управител
на област София, срещу Заповед № РД-18-38 от
10.07.2012 г., издадена от изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София. Делото е насрочено за 16.12.2015 г.
от 14,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
7711
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба от Александър Александров Александров срещу Решение № 215 от
10.04.2014 г. на Столичния общински съвет (СОС)
в частта му по т. 1 относно откритата процедура
за приватизация чрез публичен търг по реда на
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (ЗПСК) на урегулиран поземлен имот
(УПИ) V-31, кв. 166-А, м. Зона В-18, в София,
ул. Димитър Петков 54, е образувано адм. дело
№ 7338/2014 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, насрочено за 16.12.2015 г. от 15 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
7712
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от районен
прокурор при Районната прокуратура – гр. Омуртаг, против чл. 10, т. 10, чл. 16, т. 4 и чл. 17, т. 1 от
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Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата, опазване на околната
среда и защита на имуществото на територията
на община Антоново, приета с Решение № 115 по
протокол № 12 на Общинския съвет – гр. Антоново, по което е образувано адм. д. № 136/2015 г.
по описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 5.01.2016 г. от 9,30 ч.
7713
Великот ърновск и ят районен съд, 9 състав, призовава Кристофър Владкофф, роден на
7.08.1973 г., с адрес Австралия, град Локлис, п.к.
5032, Хенли Бийч роуд 1/430ф, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 477/2015 г. за връчване
на съдебни книжа по заведеното дело за делба от
Тинка Маринова Трифонова и Мария Маринова
Ангелова.
7715
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, I състав, уведомява Мухамед Мунир,
роден на 10.03.1982 г. в Пакистен, гражданин на
тази държава, че на основание предявения от
Евелина Стефанова Дойчинова от Кюстендил, ул.
Ален мак 8А, против него иск да бъде прекратен
по негова вина сключеният между страните на
4.02.2009 г. в гр. Лисис, Кипър, граждански брак
е образувано гр.д. № 1681/2015 г. по описа на
Районния съд – Кюстендил, преписи от исковата молба и доказателствата по което може да
получи в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда в
Съдебната палата на Кюстендил, ул. Гороцветна 31, ет. 1, срещу представяне на документ за
самоличност.
7790
Мездренският районен съд, 3 гр. състав, съобщава на Парис-Думитру Бадеану (Paris-Dumitru
Badeanu), гражданин на Република Румъния, че
срещу него е заведено гр. д. 1005/2015 г. от Аксиния Емилианова Емилианова по чл. 127, ал. 2
СК за предоставяне упражняване на родителски
права върху малолетното дете Алекс Виорел
Думитру и по чл. 127а, ал. 2 СК за разрешение
детето да пътува в чужбина без ограничение
в срока, дестинациите и броя на пътуванията,
придружавано само от майката. Парис-Думитру
Бадеану (Paris-Dumitru Badeanu) следва да се яви
в канцеларията на МРС за връчване на книжата
по делото в двуседмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
7753
Плевенският районен съд, първи граждански
състав, съобщава на Дикран Татеосян, роден
на 26.07.1938 г., и на Оник Татеосян, роден на
22.06.1944 г., и двамата без постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес
в чужбина, че по искова молба с правно основание чл. 69 ЗН от Александър Филипов Трайков
е образувано гр.д. № 5161/2015 г. по описа на
съда и в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се явят в канцеларията на Плевенския районен съд за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 ГПК. В случай че
не се явят да получат книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат
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за редовно връчени. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7714
Софийският районен съд, ГО, 74 състав, призовава Ина Петрова Блажева-Ценова с постоянен
и настоящ адрес София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода № 20, вх. Б, ет. 5, ап. 33, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.02.2016 г. от 13,30 ч.
като ищец по гр. д. № 222/2008 г. Призованата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
7675

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мотоциклетен клуб „Атрокс“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.01.2016 г.
в 18 ч. на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред: 1. промяна вида
на дейността от частна в обществена полза; 2.
приемане на правилник за правилата и реда за
осъществяване на общественополезна дейност
и разходване на имущество; 3. приемане на нов
устав; 4. отписване на председателя на сдружението Сергей Павлов Ценков и Елена Христова
Ценкова – член на УС; 5. избор на членове и
председател на управителния съвет; 6. промяна
на седалището и адреса на управление; 7. приемане на доклад, финансов отчет и ревизия на
управителния съвет за дейността.
7760
1. – Управителният съвет на Българското
дружество по главоболие и болка, София, по своя
инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 21.01.2016 г.
в 14 ч. в седалището му на ул. Любен Русев 1,
София, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на УС за 2015 г.; 2. приемане на бюджет
на сдружението за 2016 г.; 3. организационни и
други въпроси. Общото събрание е законно, ако
присъстват повече от една втора от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
7636
1. – Управителният съвет на сдружение „Об
ществен парламент“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание
на сдружението на 23.01.2016 г. в 10 ч. на адреса по
седалище и адрес на управление на сдружението в
София, ж.к. Младост 1, бл. 43, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. заличаване на сдружение
„Обществен парламент“ от регистрите; 2. приемане
на крайния ликвидационен отчет и баланс на ликвидатора; 3. освобождаване на ликвидатора Петър
Христов Атанасов от отговорност. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред.
7672
1. – Върховният колективен орган (Управи
телният съвет) на фондация „Младежка толе
рантност“, София, на основание чл. 26, ал. 3
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ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 11 от учредителния
акт на фондацията свиква извънредно изборно
заседание на членовете си на 26.01.2016 г. в 14 ч. в
София, бул. Ал. Стамболийски 45А, при следния
дневен ред: 1. произнасяне на УС на фондацията
по постъпили молби на членове от УС с предявено искане за прекратяване на членствените
им правоотношения; 2. частично актуализиране
на състава на ръководството на управителния
орган на фондацията с избор на нови членове
на УС; 3. приемане и съгласуване на приетите
изменения в учредителния акт на фондацията и
даване на съгласие за отразяване на промените в
регистъра на съда; 4. други. При липса на кворум
заседанието на УС на фондацията ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ на същото
място, при същия дневен ред от 15 ч. колкото и
членове да се явят.
7780
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към 49 ОУ „Бенито Хуарес – На
дежда“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, взето
решение на 3.11.2015 г. и съобразно устава на УН
свиква годишно общо събрание на УН при 49
ОУ „Бенито Хуарес – Надежда“ на 27.01.2016  г. в
18 ч. в сградата на 49 ОУ, ет. 2 – учителска стая,
при следния дневен ред: 1. представяне на съвета
на настоятелите и проверка на присъстващите
членове – сформиране на кворум; 2. приемане на
вътрешни правила на УН; 3. приемане на годишен
финансов отчет, годишен доклад за дейността на
УН по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ и освобождаване от
отговорност на съвета на настоятелите; 4. преглед
на инициативи, предложения, жалби, сигнали
от членове; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
7643
1. – Управителният съвет на сдружение „ФК
Шипка – 2015“ – Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 15.01.2016 г. в 18 ч.
на адрес: Асеновград, ул. Камара 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за преобразуване на сдружение „ФК Шипка – 2015“, ЕИК
176924118, от сдружение в частна полза в сдружение
за осъществяване на дейност в обществена полза;
2. избор на управителен съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в обществена полза
„ФК Шипка – 2015“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7700
62. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
ЗА свиква на 30 и 31.01.2016 г. в 8 ч. в Община
Варна, зала „Пленарна“, редовно годишно общо
събрание на колегията при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Адвокатския съвет – Варна,
през отчетната 2015 г. и приемане на решения
по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане на решение
за получаване на възнаграждение от адвокатите,
избрани в органите на АК; 5. приемане бюджет
на адвокатския съвет на колегията за финансовата 2016 г.; 6. определяне броя на членовете
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на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 7. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната; 8. приемане
на решение за закупуване на поземлен имот,
съседен на имота на АК в с. Аспарухово, община
Дългопол. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага
за един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
7721
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб „Две могили“ – гр. Две могили,
на основание чл. 20, ал. 1 от устава във връзка
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 27.01.2016 г. в 17,30 ч. в конферентната
зала на Община Две могили – гр. Две могили,
ул. България 84, при следния дневен ред: 1.
промяна на устава на сдружение „Футболен
клуб „Две могили“; 2. избор на ръководство на
сдружението; 3. други.
7736
11. – Управителният съвет на Агенцията за
регионално развитие и инвестиции – Кубрат,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 22.01.2016 г. в 14 ч. в агенцията,
гр. Кубрат, ул. Добруджа 63, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на член на управителния
съвет по негова молба; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност и освобождава като
член на УС; 2. прекратяване членството на член по
негова молба; проект за решение: ОС прекратява
членството в агенцията; 3. избор на нов член на
УС; проект за решение: ОС избира нов член на
УС; 4. избор на нов член на агенцията; проект
за решение: ОС избира нов член; 5. изменение
на устава; проект за решение: ОС изменя устава.
Поканват се всички членове за общото събрание
лично или чрез представители. Упълномощените
представители се легитимират с лична карта и
изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 22.01.2016 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение в управлението
на агенцията.
7704
15. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на Пазарджишките Художници“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо отчетно-изборно събрание на
23.01.2016 г. в 10 ч. в галерия „Георги Машев“,
Пазарджик, ул. 2 януари 19, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за работата на УС през
2015 г.; 2. финансов отчет за 2015 г.; 3. отчет на
РК за същия период; 4. избор на председател на
управителния съвет до края на текущия мандат
и допълване на управителния съвет.
7680
1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищ
но настоятелство при ЦДГ „Майчина грижа“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 26.01.2016 г. в 18 ч. в административната сграда на ЦДГ в Пловдив, ул. Христо Г.
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Данов 33, при следния дневен ред: 1. разглеждане,
обсъждане и приемане на отчета за дейността на
УС на сдружението за времето на неговия мандат;
2. промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 3. разни. Писмените материали
по дневния ред се намират в канцеларията на
ЦДГ „Майчина грижа“ в Пловдив, ул. Христо Г.
Данов 33, и са на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да явят.
7755
146. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
кани членовете на годишно отчетно-изборно
събрание на 30 и 31.01.2016 г. в 13 ч. в залата
на ресторант „Рига“, Русе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АС през отчетната 2015 г.; 2. финансов отчет; 3. доклад на
контролния съвет; 4. отчет на дисциплинарния
съд; 5. приемане бюджета на съвета на колегията за 2016 финансова година; 6. определяне
броя на членовете на АС, КС и ДС; 7. избор на
адвокатски съвет, председател на АС, контролен
съвет, дисциплинарен съд, председател на ДС; 8.
избор на делегати за общото отчетно събрание
на адвокатите в страната; 9. разни.
7754
470. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ССТ „Добруджа“, Силистра,
(понастоящем ПЗГ „Добруджа“), на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 22.01.2016 г. в 18 ч. в учителската стая на
ПЗГ „Добруджа“, Силистра, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от отговорност на УС; 2.
промяна в наименованието на СНЦ; 3. промяна
в устава на сдружението; 4. освобождаване от
длъжност на председателя и членове на УС и
председателя и членове на КС; 5. избор на нов
УС и негов председател, КС и негов председател. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място в 19 ч. при същия дневен ред, дори и да
няма кворум.
7779
2. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на месодайните породи абердийн
ангус, лимузин, херефорд, месодаен симентал и
галоуей в България, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
асоциацията на 12.01.2016 г. в 16 ч. в Сливен,
ул. Банско шосе 12, при следния дневен ред: 1.
прием на нови членове; 2. промяна на размера
на членския внос; 3. промяна на името на асоциацията; 4. приемане на тарифа за услугите на
асоциацията; 5. разни.
7763
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925. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 30.01.2016 г. в 9 ч. в зала
„Галерия“ на комплекс „Национал“ – Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2015 г.; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на съвета
на колегията за следващата финансова година;
5. избор на председател на САК, председател на
ДС, членове на САК, членове на контролния
съвет и членове на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общо събрание на адвокатите
в страната; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7640
10. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колег и я – Т ърговище, на основа н ие ч л. 81,
ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на колегията на
30.01.2016 г. в 9 ч. в залата на колегията на ул.
Лилия 4, вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през 2015 г.;
2. доклад на контролния съвет за дейността
през 2015 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд
за 2015 г.; 4. приемане бюджет на колегията за
финансовата 2016 г.; 5. определяне броя на членовете на АК, КС, ДС и избор на АС и неговия
председател, КС и ДС и неговия председател; 6.
избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7679
26. – Адвокатският съвет на Адвокатска
та колегия – Ямбол, на основание чл. 81 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на Адвокатската колегия – Ямбол, на
30.01.2016 г. в 9 ч. в залата на Община „Тунджа“,
гр. Ямбол, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2015 г. и вземане на решение
по него; 2. изслушване доклада на контролния
съвет; 3. изслушване отчета на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
на бюджета за следващата финансова година; 5.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд
и избор на адвокатски съвет, председател на
адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарен съд;
6. избиране на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 7. разни. При липса на
кворум събранието се отлага за 10 ч.
7770
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