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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.;
изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от
2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „и горската техника и
придобиването на правоспособност за работа
с нея“ се заменят с „горската техника, включително на превозните средства и машините
за земни работи, както и придобиването и
отнемането на правоспособност за работа с
техника“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Законът има за цел да осигури при
работа и при движение по пътищата използване на безопасна земеделска, горска техника,
включително превозни средства и машини за
земни работи.“
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „техника, горска
техника“ се заменят с „горска техника, включително превозни средства“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Минист ърът на земеделието и
храните е:
1. компетентен орган по одобряване на
типа и орган по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и
горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2
март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 167/2013“;

2. орган по одобрение на типа на двигатели
с вътрешно горене за извънпътна техника;
3. орган по национално одобряване на
типа и контрол на пазара съгласно наредбата
по чл. 9б;
4. орган по издаването и отнемането на
свидетелство за правоспособност за работа
с техника;
5. орган по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните
изисквания за безопасност на техниката.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“
са орган по:
1. регистрация на техниката;
2. контрол за техническото състояние и
безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на
правоспособност за работа с техника.“
§ 6. Създава се нов чл. 7:
„Чл. 7. (1) Министерството на земеделието
и храните създава и поддържа информационна
база данни за регистрация, отчет и контрол
на техниката и на лицата, придобили право
способност за работа с нея.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат от областните дирекции „Земеделие“.“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) На пазара се пуска само техника,
която отговаря на изискванията за одобряване
на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013
или съгласно наредбите по чл. 9б и 9в.
(2) Изискванията за одобряване на типа
се отнасят за нова/нови:
1. колесни трактори;
2. верижни трактори;
3. ремаркета;
4. сменяема прикачна техника;
5. системи, компоненти и отделни технически възли за техниката по т. 1 – 4;
6. двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на
замърсители.
(3) Техниката по ал. 2, т. 1 – 4, която е
превозно средство, се дели на категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
§ 8. Член 9а се изменя така:
„Чл. 9а. (1) За издаване на ЕС сертификат за
одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2,
т. 1 – 5 производителят или негов представител подава отделно заявление до министъра
на земеделието и храните, като избира една
от процедурите по чл. 20 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013. Към заявлението се прилагат:
1. декларация за вписване в търговския
регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на
чуждестранните търговци, вписани по реда
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на Закона за търговския регистър, а когато
производителят не е регистриран в Репуб
лика България – документ за регистрация,
издаден от компетентен орган от държавата
по регистрация;
2. когато заявителят е представител – нотариално заверено копие от документа, с който
е упълномощен от производителя;
3. документите по чл. 22 и 23 от Регламент
(ЕС) № 167/2013;
4. документ за платена държавна такса за
издаване на ЕС сертификат за одобряване
на типа;
5. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия
тип техника до компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(2) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа се съставя техническо досие
съгласно чл. 24, параграф 10 от Регламент
(ЕС) № 167/2013.
(3) Производителят или негов представител
предоставя образци от техниката по чл. 9,
ал. 2, т. 1 – 4, компоненти и отделни технически възли, представителни за типа, подлежащ на одобряване, които са необходими за
провеждане на изпитванията и проверките в
съответствие с чл. 27, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 167/2013.
(4) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на
земеделието и храните издава или отказва
издаване на ЕС сертификат за одобряване на
типа техника.
(5) Когато се установят недостатъци или
непълноти в документите по ал. 1, министърът
на земеделието и храните писмено уведомява
заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 4 спира да
тече до отстраняване на недостатъците или
непълнотите в документите.
(6) Министърът на земеделието и храните
издава ЕС сертификат за одобряване на типа,
когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 28 от
Регламент (ЕС) № 167/2013, и типът техника:
1. съответства на данните, посочени в
техническата документация;
2. отговаря на приложимите изисквания на
чл. 17, 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(7) Министърът на земеделието и храните
отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа при спазване изискванията на
чл. 24, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
(8) Изискванията за ЕС одобряване на типа
на цяло превозно средство не се прилагат за
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превозните средства по чл. 38, параграф 2 на
Регламент (ЕС) № 167/2013.
(9) За издаване на ЕС сер т ификат за
одобряване на типа заявителят заплаща на
Министерството на земеделието и храните
такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Копие от
сертификата се съхранява от министъра на
земеделието и храните.
(10) Техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 5 се
пуска на пазара, когато отговаря на изискванията за ЕС одобряване на типа съгласно
Регламент (ЕС) № 167/2013.
(11) Министърът на земеделието и храните
оправомощава технически служби по реда
на глава шестнадесета от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
(12) Министърът на земеделието и храните
определя с наредба реда за одобряване на типа
на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 5.“
§ 9. Член 9б се изменя така:
„Чл. 9б. Министърът на земеделието и
храните определя с наредба условията и реда
за извършване на национално одобряване
на типа за ремаркета, сменяема прикачна
техника, системи, компоненти и отделни
технически възли за тях и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа.“
§ 10. Член 9в се изменя така:
„Чл. 9в. Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение
на емисиите на замърсители и за издаване на
сертификат за одобрение на типа.“
§ 11. Член 9г се отменя.
§ 12. В чл. 9д се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни
средства се извършва съгласно:
1. член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013, или
2. член 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013,
когато са последни от дадена серия.
(2) Предоставянето на пазара или пускането
в употреба на компоненти и отделни технически възли се извършва съгласно чл. 40 от
Регламент (ЕС) № 167/2013.“
2. В ал. 3 думата „издадена“ се заменя с
„валидна“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Пускането на пазара и пускането в
употреба на части или оборудване, които
могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се
извършва по реда на чл. 45 и 46 от Регламент
(ЕС) № 167/2013.
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(6) Предоставянето на пазара и пускането
в употреба на ремаркета, сменяема прикачна
техника и системи, компоненти и отделни
технически възли за тях, подлежащи на национално одобряване, се извършва по реда
на наредбата по чл. 9б.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безопаснос т та на у по т ребя ва ната
техника се удостоверява след извършване
на изпитване и оценка за съответствие с
изискванията за безопасност на техниката от
центрове за изпитване и сертифициране към
Министерството на земеделието и храните.“
2. В ал. 4 след думата „заплаща“ се добавя „на Министерството на земеделието
и храните“, а думите „тарифа, одобрена от
Министерския съвет“ се заменят с „тарифата
по чл. 17, ал. 1“.
§ 14. В чл. 10а т. 4 се изменя така:
„4. използват техника, която отговаря на
изискванията за техническа изправност съгласно наредбата по чл. 16, ал. 1.“
§ 15. В чл. 10б, ал. 2 думите „Контролнотехническата инспекция“ се заменят с „центровете за изпитване и сертифициране към
Министерството на земеделието и храните“.
§ 16. В чл. 10в, ал. 2 след думата „заплаща“
се добавя „на Министерството на земеделието
и храните“, а думите „тарифа, определена от
Министерския съвет“ се заменят с „тарифата
по чл. 17, ал. 1“.
§ 17. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „използвани в земеделието и горите“ се добавя „и машините за
земни работи“, а думите „регионална служба
на Контролно-техническата инспекция (РС
на КТИ)“ се заменят с „областна дирекция
„Земеделие“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „РС на КТИ“
се заменят с „областната дирекция „Земеделие“, думата „ръководителя“ се заменя с
„директора“, а думите „служебен регистър“
се заменят с „информационната база данни
по чл. 7, ал. 1“.
3. В ал. 3, изречение второ думите „сертификат за съответствие с одобрения тип“ се
заменят с „валиден сертификат за съответствие
с ЕС одобрения тип, валиден сертификат за
съответствие с национално одобрения тип
или декларация за съответствие“.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „РС на КТИ“ се
заменят с „областната дирекция „Земеделие“;
б) в т. 1 думите „ръководителя на РС на
КТИ“ се заменят с „директора на областната
дирекция „Земеделие“;
в) точка 3 се отменя;
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г) в т. 4 думата „техника“ се заменя със
„самоходна техника“, а след думите „10 kW“
се добавя „и ремаркета“;
д) в т. 5 думите „копие от документа“ се
заменят с „документ“;
е) в т. 6 думите „актуално удостоверение
за вписване в търговския регистър или единен идентификационен код – за търговците“
се замен ят с „дек лараци я за вписване в
търговския регистър с посочване на единен
идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани
по реда на Закона за търговския регистър, а
когато търговецът не е регистриран в Репуб
лика България – документ за регистрация,
издаден от компетентен орган от държавата
по регистрация“;
ж) точка 8 се изменя така:
„8. валиден сертификат за съответствие с
ЕС одобрения тип съгласно чл. 38, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 или валиден
сертификат за съответствие с национално
одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б;“
з) в т. 9 думата „издадена“ се заменя с
„валидна“;
и) създава се т. 10:
„10. удостоверение по чл. 10 за съответствие
с изискванията за безопасност на употребяваната техника.“
5. В ал. 5, т. 4 думите „на документите
или“ се заличават.
6. В ал. 7 думите „РС на КТИ“ се заменят
с „областна дирекция „Земеделие“.
§ 18. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по ред, определен“ се
заменят с „при условия и по ред, определени“.
2. В ал. 3 думите „със земеделска или
горска техника“ се заменят със „с техника“,
думите „Контролно-техническата инспекция“
се заменят с „министъра на земеделието и
храните или оправомощено от него длъжностно лице“, думите „за което“ се заменят с
„като“, а след думата „заплаща“ се добавя „на
Министерството на земеделието и храните“.
3. В ал. 4:
а) в т. 4 накрая се добавя „(машини за
земна работа)“;
б) в т. 5 думите „земеделска и горска“ се
заличават.
§ 19. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Контрол и надзор на пазара“.
§ 20. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Директорът на съответната област
на дирекция „Земеделие“ или оправомощени от
него длъжностни лица осъществяват контрол за:
1. регистрацията на техниката по чл. 11;
2. правоспособността на лицата, които
работят с техниката;
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3. техническото състояние и безопасността
на техниката;
4. въздействието на техниката върху околната среда;
5. спазване на нормативните изисквания
при осъществяване на дейността по обучение
за придобиване на правоспособност за работа
с техника;
6. наличието на валиден сертификат за
съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено
търговско наименование или марка и тип и/
или на маркировка или номер за одобряване
на типа;
7. наличието на валиден сертификат за
съответствие с национално одобрения тип,
на нанесено търговско наименование или
марка и тип и/или на маркировка или номер
за национално одобряване на типа.
(2) Министърът на земеделието и храните
или оправомощени от него длъжностни лица
извършват надзор на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 за:
1. наличието на ЕС сертификат за одобряване на типа;
2. задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху
превозни средства, системи, компоненти или
отделни технически възли в съответствие с
чл. 34 на Регламент (ЕС) № 167/2013;
3. нанесено име на производител, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес в държава – членка
на Европейския съюз, върху произведените
от него превозни средства, компоненти или
отделни технически възли, предоставяни на
пазара; ако не е възможно да се нанесат върху
компонента или отделния технически възел,
се поставят върху опаковката или в документ,
който ги придружава;
4. съответствието на превозните средства,
системи, компоненти и отделни технически
възли с ЕС одобряването на типа;
5. настъпилите изменения в ЕС одобряването на типа и наличие на актуализиран ЕС
сертификат за одобряване на типа, както и
отразяването на промените в сертификата за
съответствие с ЕС одобрения тип;
6. предприетите действия от икономическите оператори по глава II „Общи задължения“
и глава XII „Предпазни клаузи“ на Регламент
(ЕС) № 167/2013;
7. частите и оборудването, които могат да
изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи.
(3) Министърът на земеделието и храните
или оправомощени от него длъжностни лица
осъществяват контрол на пазара съгласно
наредбата по чл. 9б за:
1. наличието на сертификат за национално
одобряване на типа;
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2. съответствието на техниката с национално одобрения тип;
3. настъпилите изменения в национално
одобрения тип и наличие на сертификат за
изменение на национално одобрения тип, както
и отразяването на промените в сертификата
за съответствие с национално одобрения тип.
(4) Министърът на земеделието и храните
или оправомощени от него длъжностни лица
осъществяват контрол на пускането на пазара
на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, за
наличие на сертификат за одобрение на типа
двигател или фамилия двигатели при нанесена
маркировка за съответствие с одобрения тип.
(5) Министърът на земеделието и храните
или оправомощени от него длъжностни лица
осъществяват контрол за наличие на маркировка за съответствие и/или на валидна
декларация за съответствие съгласно Закона
за техническите изисквания към продуктите,
а за извънпътната техника – за наличие на
сертификат за одобрение на типа двигател или
фамилия двигатели при нанесена маркировка
за съответствие с одобрения тип.“
§ 21. Член 15а се изменя така:
„Чл. 15а. (1) При осъществяване на контрола и надзора по чл. 15 длъжностните лица в
съответствие с контролните и надзорните си
функции имат право:
1. да извършват проверки в производствени
помещения, складове, търговски и изложбени
площи, стопански сгради, лични стопанства,
при работа в земеделието и в горите;
2. да изискват за проверка от притежателя
на ЕС сертификат за одобряване на типа или
на сертификат за национално одобряване на
типа техническа документация, която е включена в техническото досие;
3. да изискват валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден
сертификат за съответствие с национално
одобрения тип, или валидна декларация за
съответствие;
4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху системи,
компоненти или отделни технически възли за
техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 4;
5. да извършват проверка на техниката
относно наличието на регистрация, преминат
технически преглед, безопасност, техническо
състояние;
6. да извършват проверки относно спазване
на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване
на правоспособност за работа с техника; при
установено нарушение на условията и/или
реда за осъществяване на дейността правят
предложения до министъра на земеделието и
храните за прекратяване на регистрацията за
извършване на учебна дейност по този закон;
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7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите
за самоличност и свидетелството за право
способност на лицето, работещо с техниката;
8. на свободен дост ъп до обектите на
проверките;
9. да издават задължителни предписания
по реда на глава шеста;
10. да съставят актове за установяване
на административни нарушения по реда на
глава седма.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
1. установяват точно фактите при осъществявания контрол или надзор;
2. не разгласяват данни от проверките преди
тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация
извън предназначението є;
3. уведомяват Комисията за защита на
потребителите в случаите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови
системи, компоненти или отделни технически
възли за нови моторни превозни средства;
4. ползват нотифицирани технически служби при констатиране на нарушения и извършване на проверки за изследване съответствието
на нови системи, компоненти или отделни
технически възли за техника по чл. 9, ал. 2
с одобрения тип.
(3) При извършване на контрола по този
закон длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и
да пазят в тайна фактите и обстоятелствата,
които представл яват производствена или
търговска тайна.“
§ 22. В чл. 15б се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „Лицата“ се
заменя с „Икономическите оператори“.
2. В т. 1 и 2 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с
„длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
3. Създава се т. 4:
„4. изпълняват изискванията по глава II
„Общи задължения“ и глава XII „Предпазни
клаузи“ от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
§ 23. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Контролно-техническата
инспекция извършва“ се заменят с „Областните
дирекции „Земеделие“ извършват“.
2. В ал. 4 думите „Ръководителите на РС
на КТИ“ се заменят с „Директорите на областните дирекции „Земеделие“.
§ 24. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Таксите по закона се определят
по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Собствениците на техника заплащат на
съответната областна дирекция „Земеделие“
такса по тарифата по ал. 1 за:
1. извършване на идентификация;
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2. извършване на регистрация;
3. технически прегледи, с изключение на
тематичните.“
§ 25. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Контролно-техничес
ката инспекция“ се заменят с „Директорът на
съответната областна дирекция „Земеделие“.
2. В ал. 3 думите „Контролно-техническата
инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните
лица по чл. 15а, ал. 1 дават“, думите „когато
установи“ се заменят с „когато се установи“, а
думата „представя“ се заменя с „представят“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1
дават задължителни предписания, когато се
установи:
1. липса на ЕС сертификат за одобряване
на типа;
2. липса на изменен ЕС сертификат за
одобряване на типа;
3. липса на валиден ЕС сертификат за
съответствие с одобрения тип;
4. несъответствие на техниката с данните,
посочени в ЕС сертификата за одобряване
на типа;
5. липса на сертификат за национално
одобряване на типа;
6. липса на сертификат за изменение на
национално одобряване на типа;
7. липса на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип;
8. несъответствие на техниката с данните,
посочени в сертификата за национално одоб
ряване на типа;
9. липса на сертификат за одобрение на
типа двигател или фамилия двигатели или
липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип на нови двигатели,
монтирани или предназначени за монтиране
в извънпътна техника.“
4. В ал. 5 думите „Контролно-техническата
инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните
лица по чл. 15а, ал. 1 дават“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1
уведомяват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при установяване
на липса на маркировка за съответствие и/
или на валидна декларация за съответствие
съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите.“
§ 26. В чл. 18а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „налагат“ се заменя с
„прилагат“, а думите „ръководителите на
регионалните служби на Контролно-техничес
ката инспекция“ се заменят с „директорите
на областните дирекции „Земеделие“.
2. В ал. 3 думата „наложената“ се заменя
с „приложената“.
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§ 27. В чл. 21, ал. 1 след думата „изпълни“
се добавя „задължително“, а думите „на Контролно-техническата инспекция“ се заличават.
§ 28. Създават се чл. 21а, 21б и 21в:
„Чл. 21а. (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 72, параграф 2,
букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Регламент
(ЕС) № 167/2013, се наказва с глоба в размер
от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
Чл. 21б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 18, ал. 4, се наказва с
глоба от 2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
Чл. 21в. (1) Който пуска на пазара техника
в нарушение на чл. 10, се наказва с глоба от
2500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.“
§ 29. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който предоставя или пуска на пазара техника, системи, компоненти и отделни
технически възли или двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника в нарушение
на чл. 9 или чл. 9д, или фалшифицира документи или маркировки с цел предоставяне
или пускане на пазара, се наказва с глоба от
2500 до 5000 лв.“
§ 30. В чл. 22б, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. която е в нарушение на чл. 10а, т. 4;“.
§ 31. В чл. 22в думите „със земеделска и
горска техника“ се заменят със „с техниката“.
§ 32. В чл. 22г думите „със земеделска и
горска техника“ се заменят със „с техника“.
§ 33. В чл. 22д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят
с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“, а
думите „по чл. 15“ се заличават.
2. В ал. 2 и 3 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с
„длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
§ 34. Създава се чл. 22е:
„Чл. 22е. На лице, което извърши нарушение
на този закон, на Регламент (ЕС) № 167/2013
или на нормативен акт по прилагането им,
извън случаите по чл. 19 – 22д, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена
санкция в размер от 100 до 1000 лв.“
§ 35. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по
чл. 15а, ал. 1.“
2. В ал. 2 думите „изпълнителния директор
на Контролно-техническата инспекция“ се
заменят с „директора на съответната областна
дирекция „Земеделие“, съответно от министъра
на земеделието и храните или оправомощено
от него длъжностно лице“.
3. В ал. 3 думите „Контролно-техническата
инспекция“ се заменят със „съответната областна дирекция „Земеделие“, съответно по
сметката на Министерството на земеделието
и храните“.
§ 36. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 думите „одобрения тип“ се заменят с „ЕС одобрения тип или с национално
одобрения тип“;
б) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
„4. „Трактор“ е понятие по смисъла на чл. 3,
т. 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
5. „Компонент“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 18 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
6. „Маркировка за съответствие с одобрения тип“ е означение съгласно изискванията
на наредбите по чл. 9б и 9в или на чл. 34 от
Регламент (ЕС) № 167/2013.“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. „Одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника“ е
процедура за удостоверяване, че даден тип
двигател или фамилия двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника отговарят на
техническите изисквания на наредбата по
чл. 9в.“;
г) точки 10 и 11 се изменят така:
„10. „Пускане в употреба“ е понятие по
смисъла на чл. 3, т. 40 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
11. „Пускане на пазара“ е предоставянето
на превозно средство, система, компонент,
отделен технически възел, част, оборудване
или двигател с вътрешно горене за извънпътна
техника за първи път на пазара на Европейския съюз.“;
д) в т. 13 думите „чл. 9, ал. 9“ се заменят
с „чл. 9в“;
е) точки 14, 15, 16 и 17 се изменят така:
„14. „Система“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
15. „Ремарке“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 9 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
16. „Сменяема прикачна техника“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент
(ЕС) № 167/2013.
17. „Отделен технически възел“ е понятие
по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.“;
ж) точки 21, 22, 23 и 24 се изменят така:
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„21. „Производител“ е понятие по смисъла
на чл. 3, т. 25 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
22. „Представител на производителя“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 26 от Регламент
(ЕС) № 167/2013.
23. „Части“ е понятие по смисъла на чл. 3,
т. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
24. „Оборудване“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 21 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“;
з) създават се т. 26 – 38:
„26. „Регистрация“ е понятие по смисъла
на чл. 3, т. 38 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
27. „Вносител“ е понятие по смисъла на
чл. 3, т. 41 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
28. „Дистрибутор“ е понятие по смисъла
на чл. 3, т. 42 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
29. „Икономически оператор“ е понятие
по смисъла на чл. 3, т. 43 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
30. „Превозно средство“ е трактор, ремарке или сменяема прикачна техника съгласно
понятията в т. 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
31. „Одобряване на типа“ е понятие по
смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
32. „Национално одобряване на типа“ е
процедура за одобряване на типа по реда на
наредбата по чл. 9б.
33. „ЕС одобряване на типа“ е понятие
по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
34. „ЕС сертификат за одобряване на типа“
е понятие по смисъла на чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
35. „Сертификат за национално одобряване
на типа“ е документ, издаден от министъра
на земеделието и храните, удостоверяващ,
че типът техника по чл. 9, ал. 2 отговаря на
съответните технически изисквания на наредбата по чл. 9б.
36. „Надзор на пазара“ е понятие по смисъла
на чл. 3, т. 44 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
37. „Предоставяне на пазара“ е понятие
по смисъла на чл. 3, т. 47 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.
38. „Техническа служба“ е понятие по
смисъла на чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС)
№ 167/2013.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон предвиж да мерки по
прилагане на Регламент (ЕС) № 167/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
5 февруари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на земеделски и горски
превозни средства.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и
храните се закрива.
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(2) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на земеделието и
храните назначава ликвидационна комисия
и определя нейните функции. Председателят
на ликвидационната комисия представлява и
ръководи закритата инспекция.
(3) Ликвидационната комисия извършва
ликвидацията на закритата инспекция в срок
6 месеца от назначаването є. Разходите по
ликвидацията са за сметка на средствата за
издръжка по утвърдения бюджет на Контролно-техническата инспекция и по бюджета на
Министерството на земеделието и храните.
(4) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на Контролнотехническата инспек ци я преминават към
Министерството на земеделието и храните,
съответно към областните дирекции „Земеделие“.
§ 38. (1) Пълномощията на изпълнителния
директор на Контролно-техническата инспекция се прекратяват от датата на влизането в
сила на този закон.
(2) Служебните правоотношения със служителите от специализираната администрация
на закритата Контролно-техническа инспекция
на длъжност „главен директор“, „началник на
отдел“, „главен експерт“, „старши експерт“,
„младши експерт“, „главен инспектор“, „старши инспектор“ и „инспектор“ се уреждат при
условията и по реда на чл. 87а от Закона за
държавния служител.
(3) Служебните правоотношения със служителите от закритата Контролно-техничес
ка инспекция извън тези по ал. 2, както и
трудовите правоотношения се уреждат при
условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител, съответно при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
§ 39. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон сертификати, свидетелства и
други документи запазват своята валидност
до изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Започнатите до влизането в сила на този
закон процедури за издаване на документите
по ал. 1 се приключват от министъра на земеделието и храните, съответно от областните
дирекции „Земеделие“, съобразно установените
в закона правомощия.
(3) Неприключените до влизането в сила
на този закон административнонаказателни
производства се довършват от областните
дирекции „Земеделие“, съответно от Министерството на земеделието и храните.
§ 40. Издадените до влизането в сила на
този закон разрешителни за осъществяване
на дейност по обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за работа с
техника запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
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§ 41. Превозни средства от типове, за
които е получено одобряване на типа на
комплектованото превозно средство съгласно
правото на държавата – членка на Европейския съюз, въвеждащо Директива 2003/37/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
26 май 2003 г. относно типовото одобрение
на селскостопански или горски трактори, на
техните ремаркета и на теглително-прикачно
оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за
отмяна на Директива 74/150/ЕИО, могат да
бъдат регистрирани, пускани на пазара или
пускани в употреба до 31 декември 2017 г.
Новите превозни средства от типове, които
не подлежат на одобряване на типа съгласно
директивата по изречение първо, могат да
бъдат регистрирани или пускани в употреба
до 31 декември 2017 г. в съответствие с правото на държавата – членка на Европейския
съюз, в която те се пускат в употреба или
регистрират.
§ 42. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон:
1. Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на
Министерството на земеделието и храните,
като променя функциите и числеността на
персонала на министерството.
2. Министърът на земеделието и храните
привежда в съответствие с него устройствения
правилник на областните дирекции „Земеделие“, като променя функциите и числеността
на персонала на областните дирекции.
(2) Министърът на земеделието и храните
привежда издадените от него наредби в съответствие с този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
(3) До привеждането на подзаконовите
нормативни актове по ал. 1 и 2 в съответствие с този закон се прилагат действащите
подзаконови нормативни актове, доколкото
не противоречат на този закон.
§ 43. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.)
в чл. 166а, ал. 3, т. 4 думите „Контролнотехническата инспекция към“ се заличават.
§ 44. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на
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Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от
2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 22 и 74 от
2015 г.) в чл. 44, ал. 4 думите „земеделска или
горска“ се заличават, а думите „Контролнотехническата инспекция към Министерството
на земеделието и храните“ се заменят със
„съответната областна дирекция „Земеделие“.
§ 45. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и
82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в
чл. 5, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. областните дирекции „Земеделие“, които
изпълняват функции по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника;“.
§ 46. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12,
26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34
и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18
от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и
59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г.,
бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66,
101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г. и
бр. 12 и 61 от 2015 г.) в чл. 47в, ал. 5 думите
„с Контролно-техническата инспекция“ се
заменят със „със съответната областна дирекция „Земеделие“.
§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7732

УКАЗ № 236
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изпълнение на Конвенцията по
касетъчните боеприпаси и Конвенцията за
забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни
мини и за тяхното унищожаване, приет от
ХLІІI Народно събрание на 24 ноември 2015 г.
Издаден в София на 1 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за изпълнение на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. условията и реда за извършване на дейностите, разрешени съгласно Конвенцията по
касетъчните боеприпаси, съставена в Дъблин,
Ирландия, на 30 май 2008 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 16 от 2011 г.) (ДВ, бр. 75
от 2011 г.), и Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване, съставена в Осло, Норвегия, на 18 септември 1997 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 93 от 1998 г.) (ДВ, бр. 68 от
1999 г.) (Конвенция за противопехотните мини);
2. контрола върху дейностите по т. 1;
3. предоставянето на помощ на жертви
от касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини на територията на Република България.
Чл. 2. Забран ява се извършването на
всякакви дейности с касетъчни боеприпаси,
противопехотни мини и/или касетъчни елементи с експлозивно действие, с изключение
на разрешените съгласно Конвенцията по
касетъчните боеприпаси и Конвенцията за
противопехотните мини.
Чл. 3. (1) Касетъчни боеприпаси са конвенционални боеприпаси, проектирани да
разпръскват или освобож дават касетъчни
елементи с експлозивно действие, всеки с
маса, по-малка от 20 кг.
(2) Не са касетъчни боеприпаси:
1. боеприпаси или касетъчни елементи с
експлозивно действие, проектирани да разпръскват огън, дим, пиротехнически вещества
или радиолокационни заглушители, или боеприпаси, проектирани изключително за цели
на противовъздушната отбрана;
2. боеприпаси или части от боеприпаси,
проектирани да създават електрически или
електронни въздействия;
3. боеприпаси, които за недопускане на
неизбирателно поразяващо действие върху
голяма площ и рисковете, създадени от невзривени касетъчни елементи с експлозивно
действие, имат следните характеристики:
а) всеки от боеприпасите съдържа по-малко
от 10 броя касетъчни елементи с експлозивно
действие;
б) всеки от касетъчните елементи с експлозивно действие е с маса, по-голяма от 4 кг;
в) всеки от касетъчните елементи с експлозивно действие е проектиран да открива
и поразява една цел;
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г) всеки от касетъчните елементи с експлозивно действие е снабден с електронен
механизъм за самоунищожаване, и
д) всеки от касетъчните елементи с експлозивно действие е снабден с електронен
механизъм за самодеактивиране.
Чл. 4. (1) Противопехотна мина е мина,
проектирана да се взриви от присъствието,
близостта или контакта с човек и която изважда от строя, наранява или убива едно или
повече физически лица.
(2) Мините, оборудвани с устройства за
неизвлекаемост и предназначени да се взривят от присъствието, близостта или контакта
само с превозно средство, не се смятат за
противопехотни мини.
(3) Мините са боеприпаси, проектирани да
се поставят под, върху или близо до земята
или друга повърхност и да бъдат взривени от
присъствието, близостта или контакта с човек
или превозно средство.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ С К АСЕТЪЧНИ БОЕПРИПАСИ И ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ
Чл. 5. (1) Съгласно Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини се разрешават следните
дейности:
1. притежаването, транспортирането, вносът или износът на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини от Въоръжените сили на
Република България и други държавни органи
само с цел разработка и обучение по техники за откриване, прочистване, разминиране
или унищожаване на касетъчни боеприпаси,
касетъчни елементи с експлозивно действие
и противопехотни мини, или за разработка
на мерки за противодействие;
2. транспортирането, вносът или износът
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини с цел унищожаване;
3. унищожаването на касетъчни боеприпаси
и противопехотни мини.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 и 3 се извършват
след получаване на разрешение при условията
и по реда на този закон.
(3) Не се изисква разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 и 3, когато
те се осъществяват от Въоръжените сили на
Република България.
(4) При извършване на дейностите по ал. 1
държавните органи са длъжни да предприемат
мерки за гарантиране на безопасността на
населението и за защита на околната среда.
(5) Количествата касетъчни боеприпаси,
касетъчни елементи с експлозивно действие
и противопехотни мини за целите по ал. 1,
т. 1 не трябва да надвишават минимално
необходимия брой изделия.
Чл. 6. Касетъчни боеприпаси и противопехотни мини се унищожават чрез:
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1. взривяване;
2. изгаряне;
3. утилизация с необратимо преобразуване
чрез разснарядяване на отделни съставни
елементи с последващо използване на отпадъчните взривни вещества, празни опаковки
и метали.
Чл. 7. Касетъчни боеприпаси и противопехотни мини се унищожават на специални
площадки и в обекти при спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и
на Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси.
Чл. 8. (1) Касетъчните боеприпаси и противопехотните мини се унищожават от физически и юридически лица, регистрирани като
търговци на територията на държава членка,
които са получили разрешение за унищожаване, издадено от министъра на отбраната
и министъра на вътрешните работи или от
оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Разрешението за унищожаване по ал. 1
включва и съхранение на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини.
Чл. 9. (1) Разрешението по чл. 8 се издава
въз основа на писмено мотивирано становище
на Междуведомствената комисия.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват по един представител от Министерството на отбраната, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката,
Министерството на околната среда и водите,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на труда
и социалната политика, Държавната агенция
„Национална сигурност“, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и Изпълнителната агенция „Главна инспекция
по труда“.
(3) Поименният състав на комисията по
ал. 1 се определя със съвместна заповед на
министъра на отбраната и министъра на
вътрешните работи по предложение на съответните ръководители.
(4) Дейността на комисията по ал. 1 се
организира и ръководи от двама съпредседатели – представителите на Министерството на
отбраната и Министерството на вътрешните
работи.
(5) За секретар на комисията по ал. 1 се
определя служител от Министерството на
отбраната.
(6) Деловодното обслужване на комисията
по ал. 1 се осъществява от Министерството
на отбраната.
(7) За изпълнение на дейността си съпредседателите на комисията по ал. 1, заедно или
поотделно, могат да привличат експерти и от
други ведомства, както и външни експерти.
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(8) Заседанията на комисията по ал. 1 се
свикват от съпредседателите, заедно или поотделно, или по писмена молба на неин член.
Заседанията са редовни, ако на тях присъстват
повече от половината от членовете.
(9) Решенията на комисията по ал. 1 се
приемат с явно гласуване с единодушие от
присъстващите членове. Решения не могат да
бъдат взети в отсъствие на представителите на
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството
на външните работи.
(10) Комисията по ал. 1 в изключителни
случаи може да взема решения и неприсъствено
чрез протокол, подписан от всички членове
и при наличие на писмени становища от
всички членове.
(11) Организацията на дейността на Междуведомствената комисия се определя с правила, утвърдени от министъра на отбраната
и министъра на вътрешните работи.
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 8 трябва да разполагат със:
1. площадки и обекти за унищожаване
и съхранение на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини, собствени или наети,
отговарящи на техническите правила и норми
за проектиране на строежи, предназначени за
производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита
на строежите съгласно Закона за устройство
на територията;
2. квалифициран персонал;
3. служители, които осъществяват контрол
за спазване на правилата за безопасност при
работа с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини;
4. служител по сигурността, който изготвя
планове за сигурност на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини и на системи
за управлението им;
5. специалисти, които водят отчет на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини.
(2) Изискванията към квалификацията
на лицата по ал. 1, т. 2 – 5 се определят с
наредбата по чл. 14, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия.
Чл. 11. (1) За получаване на разрешение
за унищожаване на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини лицата по чл. 8 подават
до комисията по чл. 9 заявление по образец,
придружено от следните документи:
1. единен идентификационен код (ЕИК),
когато лицата са регистрирани по реда на
Търговск и я закон, и ли удостоверение за
вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната
държава членка в легализиран превод на
български език;
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2. разрешение за ползване на площадките
и обектите или друг заместващ го документ,
издаден по реда на Закона за устройство на
територията;
3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площадките и обектите;
4. паспорт на склада за съхранение на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини;
5. списък на видовете касетъчни боеприпаси
и противопехотни мини, които ще се унищожават, като се представят стандартизационните
документи и съответните технологии;
6. разработени и утвърдени инструкции
за безопасност при осъществяване на унищожаването;
7. списък на лицата, които ще имат достъп до
касетъчните боеприпаси и противопехотните
мини, съгласуван с началника на районното
управление на Министерството на вътрешните
работи (РУ на МВР) по местонахождението
на обекта;
8. копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста
и седма от Закона за опазване на околната
среда, както следва:
а) потвърждение за класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 6;
б) становище или влязло в сила решение
по съответната процедура по оценка на въздействието върху околната среда;
в) влязло в сила решение по чл. 116, ал. 1,
т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 – за предприятие/
съоръжение с висок рисков потенциал;
г) становище по чл. 106, ал. 2 или 6 – за
предпри ятие/съоръжение с нисък рисков
потенциал;
д) комплексно разрешително по чл. 117,
когато това се изисква съгласно глава седма,
раздел II;
9. диплома за завършено висше образование на ръководителите на унищожаването и
документ за придобита специалност за персонала по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 5, свидетелство
за съдимост и заверено копие от трудовите
договори на персонала;
10. заверено копие от договора с лице,
извършващо частна охранителна дейност при
условията и по реда на Закона за частната
охранителна дейност; когато охраната на
площадките и обектите ще се осъществява от
служители на лицето по чл. 8, се представя
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
11. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителите или
членовете на управителните органи на лицето
по чл. 8, удостоверяващо, че съответното лице
не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер;
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12. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ по
националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 8 няма образувано наказателно
производство за умишлено престъпление от
общ характер;
13. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по
на ц иона л но т о за конодат елс т во на д ру га
държава, удостоверяващо, че управителите
или членовете на управителните органи на
лицето по чл. 8 не страдат от психически
разстройства;
14. декларация от управителите или членовете на управителните органи на лицето
по чл. 8, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 – 8 от Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия.
(2) Когато някой от етапите на унищожаване се извършва по договор в друг обект на
територията на Република България, лицето по чл. 8 посочва местонахождението на
този обект и представя копие от договора,
а в случаите, когато обектът е разположен
извън територията на Република България,
лицето представя и съответното разрешение,
издадено от компетентния орган на съответната държава.
Чл. 12. (1) За съгласуване на списъка по
чл. 11, ал. 1, т. 7 лицата по чл. 8 подават до
началника на РУ на МВР по местонахождение
на съответния обект заявление по образец,
придружено от следните документи за всяко
от лицата, съпроводени от легализиран превод на български език, когато са издадени
на чужд език:
1. свидетелство за съдимост или съответен
документ по националното законодателство на
другата държава, удостоверяващо, че лицето
не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер;
2. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата
държава, удостоверяващ, че срещу лицето
няма образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
(2) Началникът на РУ на МВР служебно
проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1,
т. 3, 6 и 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия и дали има образувано досъдебно
производство за умишлено престъпление от
общ характер за всяко от лицата.
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(3) Съгласуването се извършва в 14-дневен
срок от подаване на заявлението.
Чл. 13. (1) При постъпване на заявлението
и документите по чл. 11 комисията по чл. 9
оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване
на разрешение и извършва проверка на място
на площадките и обектите за унищожаване.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията на този закон
комисията с решение уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 4
спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в срока
по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Министърът на отбраната и министърът
на вътрешните работи или оправомощени от
тях длъжностни лица издават разрешение или
мотивирано отказват издаването му въз основа
на становището по чл. 9, ал. 1 в двумесечен
срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 14. (1) Разрешенията за унищожаване
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини се издават за срок две години.
(2) Издадените разрешения за унищожаване
важат само за посочените в тях дейности и
видове касетъчни боеприпаси и противопехотни мини и могат да се използват само от
лицата, на чието име са издадени.
Чл. 15. (1) Лицето, получило разрешение
за унищожаване на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини, уведомява комисията
по чл. 9 при:
1. преустройство на площадките и обектите
за унищожаване и съхранение на касетъчни
боеприпаси и противопехотни мини;
2. промяна на персонала по чл. 10, ал. 1, т. 2;
3. промяна на търговската регистрация;
4. промяна на вида на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини, които
унищожава;
5. промяна на технологията на унищожаване на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини;
6. изтичане срока на договора по чл. 11,
ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за унищожаване, представя в
14-дневен срок от настъпването на промяната
документите, свързани с нея.
(3) Оценяването на документите по ал. 2 и
проверката на място на обектите за унищожаване и съхранение, когато е необходимо, се
извършват по реда на чл. 13, ал. 1 – 3.
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(4) Министърът на отбраната и министърът
на вътрешните работи или оправомощени от
тях длъжностни лица въз основа на становището по чл. 9, ал. 1 отразяват промяната
в издаденото разрешение за унищожаване
в едномесечен срок от представяне на документите.
Чл. 16. (1) Лицето, получило разрешение
за унищожаване, при откриване на нов обект
или площадка за унищожаване и съхранение
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини подава до комисията по чл. 9 заявление
по образец, придружено от документите по
чл. 11, ал. 1, т. 1 – 10.
(2) Когато е налице промяна в документите
по ал. 1, лицето подава до комисията по чл. 9
и документите, свързани с промяната.
(3) Оценяването на документите и проверката на място се извършват по реда на
чл. 13, ал. 1 – 3.
(4) Министърът на отбраната и министърът
на вътрешните работи или оправомощени
от тях длъжностни лица въз основа на становището по чл. 9, ал. 1 издават решение
за допълване на издаденото разрешение за
унищожаване в двумесечен срок от подаване
на документите.
Чл. 17. Лицата по чл. 8 могат да транспортират с цел унищожаване на касетъчни
боеприпаси и противопехотни мини на територията на Република България въз основа на
разрешение за транспортиране, издадено от
директора на Главна дирекция „Национална
полиция“ на МВР (ГДНП) или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 18. (1) Транспортирането на касетъчни
боеприпаси и противопехотни мини на територията на Република България се извършва
с въоръжена охрана.
(2) Транспортирането на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини на територията
на Република България се извършва с превозни
средства и с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните
споразумения за превоз на опасни товари, по
които Република България е страна, когато
това се изисква.
(3) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се
извършва от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 100, ал. 3 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия.
Чл. 19. За получаване на разрешение за
транспортиране лицата по чл. 8 подават заявление по образец до директора на ГДНП,
придружено от следните документи:
1. копие от съответното разрешение за
унищожаване;
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2. копие от договор с лице, извършващо
частна охранителна дейност при условията и
по реда на Закона за частната охранителна
дейност; когато доставката ще се охранява от
служители на лицето по чл. 8, се представя
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;
3. удостоверение за годност на превозното
средство, когато такова се изисква, съгласно
изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които
Република България е страна.
Чл. 20. (1) При постъпване на заявлението и документите по чл. 19 директорът на
ГДНП оценява пълнотата и съответствието
на подадените документи с изискванията за
издаване на разрешение.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията за издаване
на разрешение директорът на ГДНП уведомява писмено заявителя и дава указания и
30-дневен срок за отстраняването им, в който
срокът по ал. 4 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в срока
по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДНП или оправомощено
от него длъжностно лице издава разрешение
или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 21. (1) Разрешенията за транспортиране
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини на територията на Република България
се издават за срок 6 месеца и в този срок
могат да се използват многократно.
(2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, не по-късно от три дни преди
извършване на конкретно транспортиране
представя на РУ на МВР, на чиято територия
ще бъдат транспортирани касетъчните боеприпаси и противопехотните мини, заявление
по образец, което съдържа име и адрес на
управление на получателя, адрес на обекта,
до който ще се извършва транспортирането,
количеството и идентификационни данни
на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката.
(3) Издадените разрешения за транспортиране на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини важат само за посочените в тях
видове изделия в съответните количества
и могат да се използват само от лицата, на
чието име са издадени.
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Чл. 22. Копие от разрешението за транспортиране на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини придружава доставката и
при поискване се предоставя за проверка на
органите на Министерството на вътрешните
работи или Министерството на отбраната.
Чл. 23. (1) Лицето, получило разрешение
за транспортиране, е длъжно да осигури безопасно извършване на дейностите по товарене
и разтоварване на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини, като ограничи достъпа
до тях на лица, несвързани с тази дейност.
(2) Лицето, получило разрешение за транспортиране, е длъжно да спазва изискванията,
определени от производителя за всеки вид
касет ъчни боеприпаси и противопехотни
мини.
Чл. 24. Забранява се транспортирането на
територията на Република България на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини:
1. по обществения транспорт;
2. във вид на колетни пратки по всички
видове транспорт.
Чл. 25. Внос и/или износ и/или трансфер
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини с цел унищожаване за и/или от територията на Република България се извършват
по реда на Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба.
Чл. 26. Митническите органи към граничните контролно-пропускателни пунктове
отразяват в издадените документи датата на
осъществения внос или износ, както и съответното количество касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини.
Чл. 27. Износ или внос и трансфер се извършват само когато:
1. крайни ят пот ребител се намира на
територията на Република България или на
територията на друга държава – страна по
Конвенцията по касетъчните боеприпаси и
Конвенцията за противопехотните мини, и
2. крайната употреба е за целите, описани
в чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3.
Г л а в а

т р е т а

СЪБИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА К АСЕТЪЧНИ БОЕПРИПАСИ И ПРОТИВОПЕХОТНИ МИНИ
Чл. 28. (1) Всяко лице, което притежава касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и/
или касетъчни елементи с експлозивно действие или остатъци от касетъчни боеприпаси
или противопехотни мини, с изключение на
такива по чл. 5, ал. 1, т. 1, незабавно уведомява писмено Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи,
независимо от датата на тяхното придобиване.
(2) Физически и/или юридически лица,
притежаващи изделията по ал. 1 към датата
на влизането в сила за Република България
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на Конвенцията по касетъчните боеприпаси,
незабавно предприемат мерки при условията
и по реда на този закон за унищожаването
им за тяхна сметка.
Чл. 29. Когато даден район на територията на Република България е идентифициран
като район, засегнат от касетъчни боеприпаси
или противопехотни мини или може да се
направи основателно предположение за това,
Министерството на отбраната съвместно с
Министерството на вътрешните работи предприемат незабавно следните мерки:
1. проучване, оценка и отчитане на заплахата от остатъци от касетъчни боеприпаси
или противопехотни мини и полагане на
всички усилия за идентифициране на всички
райони, засегнати от касетъчни боеприпаси
или противопехотни мини;
2. оценка и изг о т вя не на п риори т ет и
по отношение на обозначаване на района,
защитата на населението, разчистването и
унищожаването на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини, както и мобилизиране
на ресурсите и разработване на национален
план за осъществяване на тези дейности;
3. обозначаване, наблюдение и обезопасяване на района;
4. разчистване и унищожаване на всички
остатъци от касетъчни боеприпаси или противопехотни мини, и
5. информиране на населението за опасността от касетъчни боеприпаси, противопехотни
мини и техните остатъци.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИ
Чл. 30. (1) Жертви на касетъчни боеприпаси
и противопехотни мини са всички хора, които
са загинали, починали или понесли физически
или психологически травми, икономически
загуби, или упражняването на правата им е
било сериозно затруднено поради използване на
касетъчни боеприпаси, противопехотни мини
и техни остатъчни елементи под юрисдикция
и контрол на Република България.
(2) За жертви на касетъчни боеприпаси и
противопехотни мини и техните остатъчни
елементи се смятат и съпругът (съпругата),
децата и родителите на лицата по ал. 1.
Чл. 31. (1). В Министерството на отбраната
се създава Централен регистър на жертвите
на касетъчни боеприпаси и противопехотни
мини.
(2) Редът за установяване на качеството
„жертва на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини“, необходимите документи
за това, воденето на регистъра по ал. 1 и
неговото съдържание се определят с акт на
Министерския съвет.
Чл. 32. (1) Жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини, които не
могат сами или с помощта на своите близки
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да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане
при условия и по ред, определени със Закона
за социално подпомагане.
(2) Жертвите на касетъчни боеприпаси
и противопехотни мини по чл. 30, ал. 1 се
ползват с правата по чл. 15, 16 и 19 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 33. (1) При смърт на жертва на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в
случаите по чл. 30, ал. 1 наследниците имат
право на еднократна целева помощ за погребение в размер 500 лв.
(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на бюджета на общината по последния постоянен
адрес на починалия.
Г л а в а

п е т а

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 34. При получаване на искане за ра
зяснение от друга държава – страна по Конвенцията по касетъчните боеприпаси или по
Конвенцията за противопехотните мини, по
прилагането на двете конвенции министърът
на отбраната, чрез министъра на външните
работи, представя до Генералния секретар на
Организацията на обединените нации в срок
от 28 дни необходимата информация.
Чл. 35. (1) Министърът на отбраната събира информация относно прилагането или
изпълнението на този закон.
(2) Министърът на отбраната изпълнява
задължението на Република България:
1. за отчетност в съответствие с чл. 7 от
Конвенцията по касетъчните боеприпаси и
чл. 7 от Конвенцията за противопехотните
мини, и
2. да предоставя информация съгласно чл. 8
от Конвенцията по касетъчните боеприпаси
и чл. 8 от Конвенцията за противопехотните
мини;
3. по чл. 4, т. 8 от Конвенцията по касетъчните боеприпаси.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 и
2 министърът на отбраната може да изисква
информация и/или документи от всички държавни органи, юридически и физически лица.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Контролът върху дейностите по
този закон се осъществява от министъра на
отбраната – по отношение на Въоръжените
сили на Република България, и от министъра на вътрешните работи – по отношение на
физически и юридически лица, или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява и
съвместно с представители на други държавни
органи, на които са възложени правомощия,
свързани с дейностите по този закон.
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(3) Условията и редът за извършване на
контрола върху дейностите по този закон
се определят с наредба, издадена съвместно
от министъра на отбраната и министъра на
вътрешните работи.
Чл. 37. (1) Контролните органи при упражняването на контрола имат право:
1. на достъп до всички площадки и обекти,
свързани с осъществяване на дейностите по
този закон:
2. на достъп до всички документи, свързани
с дейностите по този закон;
3. да проверяват документите по т. 2 и да
правят копия от тях;
4. да извършват проверки на изделията по
този закон;
5. да отнемат издадените разрешения по
реда на този закон и да изземват съответните
изделия;
6. да преустановят транспортирането на
изделия по този закон, когато установят, че
доставката не е придружена с издаденото
разрешение, до представяне на разрешението;
7. да дават задължителни предписания,
свързани с изпълнение на изискванията на
този закон:
8. да съставят актове за установяване на
административни нарушения по този закон;
9. да сезират органите на прокуратурата
при установяване на данни за извършено
престъпление.
(2) Правомощията по ал. 1, т. 1 – 7 и 9 могат
да се упражняват и съвместно от контролните органи съобразно тяхната компетентност.
Чл. 38. (1) Контролните органи след издаване на разрешенията по реда на този закон
извършват проверки на площадките и обектите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и на документите
по чл. 37, ал. 1, т. 2:
1. по предварително у твърден план от
министъра на отбраната и от министъра на
вътрешните работи;
2. по сигнали на други контролни органи;
3. при заявяване от страна на Генералния
секретар на Организацията на обединените
нации или от компетентни органи на други
държави – страни по Конвенцията по касетъчните боеприпаси и по Конвенцията за
противопехотните мини;
4. по сигнали от граждани.
(2) Контролните органи могат да извършват
и внезапни проверки.
(3) При проверките по ал. 1 и 2 контролните органи констатират дали дейностите
по този закон се извършват в съответствие с
издадените разрешения.
(4) При констатиране на нарушения на
изискванията по този закон контролните
органи издават задължителни предписания
за отстраняването им. Заповедта за задължителните предписания се изпълнява незабавно,
освен ако съдът постанови друго.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

(5) Заповедта се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 39. (1) При настъпване на някое от
обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2 – 8 от
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
издаденото разрешение се отнема с решение
на органа, издал разрешението.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението му.
Г л а в а

с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (1) На лице, което без основателна
причина откаже да предостави информация
или документи съгласно чл. 35, ал. 3 или
съзнателно предостави невярна или подвеждаща информация, се налага глоба в размер
1000 лв. и/или имуществена санкция в размер
10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 20 000 лв.
Чл. 41. За нарушение на този закон и на
издадените въз основа на него нормативни
актове, за което не е предвидено друго наказание, на виновните лица се налага глоба от
500 до 2000 лв. и/или имуществена санкция
от 3000 до 10 000 лв.
Чл. 42. (1) Актовете, с които се установяват
нарушенията по този закон, се съставят от
длъжностни лица, определени от министъра
на отбраната и от министъра на вътрешните
работи.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на отбраната, съответно
от министъра на вътрешните работи или от
оправомощени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Механизъм за самоунищожаване“, „остатъци от касетъчни боеприпаси“, „район,
засегнат от касетъчни боеприпаси“ са понятия
по смисъла на Конвенцията по касетъчните
боеприпаси.
2. „Устройство за неизвлекаемост“ е понятие
по смисъла на Конвенцията за забраната на
използването, складирането, производството
и трансфера на противопехотни мини и за
тяхното унищожаване.
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3. „Трансфер“ е понятие по смисъла на
Конвенцията по касетъчните боеприпаси и
Конвенцията за забраната на използването,
складирането, производството и трансфера
на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.
4. „Касетъчни елементи с експлозивно
действие“ са взривен суббоеприпас или взривен
боен елемент по смисъла на Конвенцията по
касетъчните боеприпаси.
5. „Невзривени касет ъчни елемен т и с
експлозивно действие“ са невзривен суббоеприпас и невзривен боен елемент по смисъла
на Конвенцията по касетъчните боеприпаси.
6. „Внос“ и „износ“ са понятия по смисъла
на Закона за експортния контрол на продукт и,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
7. „Държава членка“ е държава – членка на
Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария.
8. „Необратимо преобразуване“ е процес,
който включва дейности по премахване или
по друг начин неутрализиране на военния и
смъртоносния потенциал на касетъчните боеприпаси, касетъчните елементи с експлозивно
действие и противопехотните мини.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (oбн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от
2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от
2014 г. и бр. 14, 56 и 79 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Дейностите, извън тези по ал. 1, с огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория
А могат да се осъществяват след получаване
на разрешение по реда на този закон.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 13 се създава ал. 6:
„(6) Лицата, получили разрешение за производство, могат да извършват утилизация
само на произведените от тях огнестрелни
оръжия и боеприпаси.“
3. В чл. 17, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста
и седма от Закона за опазване на околната
среда, както следва:
а) потвърждение за класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 6;
б) становище или влязло в сила решение
по съответната процедура по оценка на въздействието върху околната среда;
в) влязло в сила решение по чл. 116, ал. 1,
т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 – за предприятие/
съоръжение с висок рисков потенциал;
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г) становище по чл. 106, ал. 2 или 6 – за
предпри ятие/съоръжение с нисък рисков
потенциал;
д) комплексно разрешително по чл. 117,
когато това се изисква съгласно глава седма,
раздел II.“
§ 3. Изпълнението на закона се възлага на
министъра на отбраната и на министъра на
вътрешните работи.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7733
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ЗАКОН

за счетоводството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Приложно поле
Чл. 1. Този закон урежда:
1. изискванията към текущото счетоводно
отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната
информация, инвентаризацията на активите
и пасивите и съхраняването на счетоводната
информация;
2. приложимата счетоводна база за финансово отчитане;
3. съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и
докладите за плащанията към правителствата
на предприятията и групите предприятия;
4. задълженията за независим финансов
одит и публичността на финансовите отчети,
докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията
и групите предприятия;
5. задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.
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Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:
1. търговците по смисъла на Търговския
закон;
2. местните юридически лица, които не
са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. неперсонифицираните дружества;
5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса
за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които
осъществяват стопанска дейност в Република
България чрез място на стопанска дейност, с
изключение на случаите, когато стопанската
дейност се осъществява от чуж дестранно
лице от държава – членка на Европейския
съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, единствено при условията на
свободно предоставяне на услуги.
Раздел II
Текущо счетоводно отчитане, счетоводни
документи, счетоводна информация и счетоводни системи
Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане
се организира по реда на този закон и се
извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
(2) Предприятията осъществяват текущото
счетоводно отчитане на всички стопански
операц ии, кои то вод я т до изменени я на
имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността,
паричните потоци и собствения капитал, в
хронологичен ред.
(3) Предпри яти ята осъществяват тек ущото счетоводно отчитане на основата на
документална обоснованост на стопанските
операции и факти при спазване изискванията
за съставянето на документи по този закон.
(4) Едноличните търговци с нетни приходи
от продажби за предходния отчетен период в
размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат
да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.
Чл. 4. (1) Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна
информация, класифициран като първичен,
вторичен и регистър.
(2) Първичният документ е носител на
информация за регистрирана за първи път
стопанска операция.
(3) Вторичният документ е носител на
преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните
счетоводни документи.
(4) Регистърът е носител на хронологично
систематизирана информация за стопански
операции от първични и/или вторични счетоводни документи.
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(5) Счетоводен документ по ал. 1 може да
е електронен документ, който съдържа информацията, изисквана по този закон, издаден и
получен в какъвто и да е електронен формат
при спазване на изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Ч л. 5. (1) С че т овод н и т е док у мен т и в
предпри яти ята се съставят на българск и
език с арабски цифри и в левове. Те могат
да се съставят и на съответния чужд език в
чуждестранна валута в случаите на сделки,
уговорени в чуж дестранна валу та с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е
уговорена в чуждестранна валута, левовата є
равностойност се определя, като към сумата в
чуждестранна валута се прилага централният
курс на Българска народна банка към датата
на сделката.
(2) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се
превеждат на български език, в случаите,
когато това е предвидено в закон.
Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ,
адресиран до външен получател, съдържа
най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа,
съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен
идентификационен код от Търговския регистър
или единен идентификационен код по Булстат
или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
(2) А дресът по ал. 1, т. 3 е адресът за
кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(3) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието,
съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа,
съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование на предприятието;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и подпис на съставителя.
(4) При съставяне на счетоводен документ,
който засяга само дейността на предприятието
чрез автоматични устройства или системи,
подписът на съставителя може да се замени
с цифров или с друг идентификатор, едно
значно разпознаващ и определящ съставителя
на счетоводния документ.
(5) Документална обоснованост е налице,
когато в първичния счетоводен документ
липсва част от изискуемата информация по
ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я
удостоверяват.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

(6) Освен в случаите по ал. 5 документална
обоснованост е налице и когато първичният
счетоводен документ е издаден от лице, което
не е предприятие по смисъла на този закон,
и в документа липсва част от изискуемата
информация по ал. 1, когато този документ
отразява вярно документираната стопанска
операция.
(7) При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали
на основание и по реда на закон, се приема,
че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен
документ за извършеното плащане.
Чл. 7. (1) Първичен счетоводен документ
по чл. 6, ал. 1 се издава, когато това е предвидено в закон.
(2) Първичен счетоводен документ може
да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или
системен бон, издаден по реда на наредбата
по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху
добавената стойност, или с ценна книга, издадена по реда на Наредбата за условията и
реда за отпечатване и контрол върху ценни
книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38
от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.,
бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от
2015 г.), и получател по нея е физическо лице,
което не е търговец.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато получателят е изискал издаването на първичен
счетоводен документ.
Чл. 8. Поправки и добавки в първичните
счетоводни документи не се допускат. Погрешно съставени първични счетоводни документи
се анулират и се съставят нови.
Чл. 9. Не се допуска:
1. отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри;
2. счетоводно отчитане на фиктивни или
недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с
неточно определен предмет, извършено с цел
подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.
Чл. 10. Лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите
информационни носители, носят отговорност
за достоверността на информацията в тях.
Чл. 11. (1) При изграждането и поддържането на счетоводната система предприятията
осигуряват:
1. всеобхватно хронологично регистриране
на счетоводните операции;
2. получаване на аналитична и обобщена
информация по счетоводен път, представяща
най-точно и по най-подходящ начин годишните
финансови отчети на предприятието;
3. междинно и годишно приключване на
счетоводните регистри;
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4. изменения в извършените счетоводни
записвания чрез съставяне на коригиращи
счетоводни статии;
5. прилагане на утвърдения от ръководителя
на предприятието индивидуален сметкоплан;
6. прилагане на утвърдена от ръководителя
на предприятието счетоводна политика.
(2) Когато при осъществяване на счетоводството се използва счетоводен софтуер, той
трябва да е разработен при спазване на изискванията на този закон и да дава възможност
обработваните чрез него данни и изходните
документи да са на български език.
Раздел III
Съхраняване на счетоводна информация
Чл. 12. (1) Счетоводната информация се
съхранява на хартиен и/или на технически
носител в предприятието в следните срокове:
1. ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ
отчетния период, за който се отнасят;
2. счетоводни регистри и финансови отчети,
включително документи за данъчен контрол,
одит и последващи финансови инспекции – 10
години, считано от 1 януари на отчетния
период, следващ отчетния период, за който
се отнасят;
3. всички останали носители на счетоводна
информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния
период, за който се отнасят.
(2) Счетоводната информация може да се
съхранява в частни или държавни архиви по
реда на Закона за Националния архивен фонд
при спазване на изискванията по ал. 1.
(3) При прекратяване на предприятие чрез
преобразу ване носителите на счетоводна
информация (хартиени и/или технически) се
предават на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия.
(4) При прекратяване на предприятие или
когато предприятието няма правоприемник,
ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5,
ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 13. След изтичането на срока за съхранението им носителите на счетоводна информация (хартиени или технически), които
не подлежат на предаване в Националния
архивен фонд или в Националния осигурителен
институт, могат да се унищожават.
Чл. 14. (1) При прекратяване на трудово,
служебно или облигационно правоотношение
с лице, което извършва текущо счетоводно
отчитане и съставя финансови отчети, счетоводната документация се предава на лице, определено от ръководителя на предприятието.
(2) Приемането и предаването по ал. 1
се извършват в присъствието на комисия по
ред и начин, определени от ръководителя на
предприятието.
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(3) При прекратяване на трудовото, служебното или облигационното правоотношение
на ръководителя на предприятието същият
е длъжен да предаде на лице, определено от
съответния компетентен орган на предприятието, цялата намираща се при него счетоводна
и друга служебна документация.
Раздел IV
Правомощия на министъра на финансите
Чл. 15. Министърът на финансите:
1. осъществява координацията и взаимодействието с Европейската комисия и Съвета
на Европейския съюз при хармонизация на
българското счетоводно законодателство с
европейското счетоводно законодателство;
2. дава становища и методически указания
по прилагането на този закон и Националните
счетоводни стандарти;
3. предприема мерки за развитието и усъвършенстването на счетоводството.
Раздел V
Права и задължения на ръководителя на
предприятието
Чл. 16. (1) Ръководителят на предприятието:
1. утвърждава индивидуалния сметкоплан
на предприятието;
2. организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този
закон;
3. утвърждава формата на счетоводството,
която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане;
4. отговаря за съставянето, съдържанието
и публикуването на финансовите отчети и на
годишните доклади, изисквани по този закон;
5. определя периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на
предприятието;
6. отговаря за извършването на независим
финансов одит от регистрирани одитори;
7. определя реда и начина за извършване
на инвентаризация;
8. отговаря за съхраняването на счетоводната информация по реда и в сроковете по
раздел III;
9. определя реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното
създаване или получаване в предприятието до
момента на унищожаването или предаването
им съгласно този закон.
(2) Ръководителят и членовете на управителния и надзорния орган на предприятието
отговарят за съставянето, извършването на
независим финансов одит от регистрирани
одитори и публикуването на годишните финансови отчети, консолидираните финансови
отчети и годишните доклади по глава седма
в съответствие с изискванията на този закон
и съобразно правомощията им по Търговския закон.
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Раздел VI
Съставители на финансови отчети
Чл. 17. (1) Меж динните, годишните и
консолидираните отчети на предприятията
се съставят от физически лица, които са в
трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни
предприятия.
(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните
търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на
чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19,
ал. 2, които не са осъществявали дейност през
отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или
съдружниците на тези предприятия.
Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1,
които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните
предприятия, които подписват финансовите
отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и
съответстващ към него действителен стаж по
специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството,
външния и вътрешния одит и финансовата
инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – две години;
бб) при бакалавърска степен – три години;
вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;
б) друго висше икономическо образование
и 5 години стаж в областта на счетоводството,
външния и вътрешния одит и финансовата
инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8
години стаж като счетоводител;
2. да не са осъждани за престъпление от
общ характер по глава пета и по глава шеста,
раздел I от Особената част на Наказателния
кодекс.
Г л а в а

в т о р а

К АТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГРУПИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел I
Категории предприятия
Чл. 19. (1) За целите на този закон се определят следните категории предприятия:
1. микропредприятия;
2. малки предприятия;
3. средни предприятия;
4. големи предприятия.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

(2) Микропредприятия са предприятия,
които към 31 декември на текущия отчетен
период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
700 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.
(3) Малки предприятия са предприятия,
които към 31 декември на текущия отчетен
период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
8 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
(4) Средни предприятия са предприятия,
които не са малки предприятия и които към
31 декември на текущия отчетен период не
надвишават най-малко два от следните показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
38 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
(5) Големи предприятия са предприятия,
които към 31 декември на текущия отчетен
период надвишават най-малко два от следните
показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
38 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19
се извършва, когато предприятие за последните
два отчетни периода престане да отговаря на
два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото
на следващия (трети) отчетен период.
(2) В случаите по ал. 1, когато за последните
два отчетни периода предприятието отговаря
на показателите за две различни категории,
същото се категоризира според показателите
за последния отчетен период.
(3) За отчетния период, в който предприятие по § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби
престане да бъде предприятие от обществен
интерес, същото се отчита като предприятие
от обществен интерес.
Раздел II
Категории групи предприятия
Чл. 21. (1) За целите на този закон се определят следните категории групи предприятия:
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1. малки групи;
2. средни групи;
3. големи групи.
(2) Малки групи са групи предприятия, на
които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана
основа, съставени към 31 декември на текущия отчетен период, не надхвърля праговете
най-малко на два от следните три показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
8 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
(3) Средни групи са групи предприятия,
които не са малки групи, на които сумата
от показателите съгласно годишните им
финансови отчети на консолидирана основа,
съставени към 31 декември на текущата година, не надхвърля праговете най-малко на
два от следните три показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
38 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
(4) Големи групи са групи предприятия,
на които сумата от показателите съгласно
годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември
на текущата година, надхвърля праговете
най-малко на два от следните три показателя:
1. ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
38 000 000 лв.;
2. нет ни п ри ходи о т п рода жби –
76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
Чл. 22. (1) Промяна в категорията по чл. 21
се извършва, когато за последните два отчетни
периода група престане да отговаря на два
от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на
следващия отчетен период.
(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода група отговаря на
показателите за две различни категории, тя
се категоризира съгласно показателите за
последния отчетен период.
Г л а в а

т р е т а

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Раздел I
Общи изисквания към финансовите отчети
Чл. 23. Финансовите отчети се съставят
на български език, с арабски цифри и в хиляди левове.
Чл. 24. (1) Финансовите отчети трябва да
представят вярно и честно имущественото и
финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните
потоци и собствения капитал.
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(2) Вярното и честното представяне изисква
достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с
определенията и критериите за признаване на
активи, пасиви, приходи и разходи, заложени
в приложимите счетоводни стандарти.
(3) Съдържанието на финансовите отчети
трябва да е ясно и разбираемо.
Чл. 25. (1) Във финансовите отчети се
посочват:
1. наименова н иет о на п ред п ри я т иет о,
правната му форма, седалище и адрес на
управление, както и информация, ако предприятието е прекратено;
2. регистърът, в който предприятието е
вписано, и регистрационният му номер от
този регистър;
3. друга информация, изисквана от този
или друг закон и приложимите счетоводни
стандарти.
(2) Финансовите отчети се подписват от:
1. ръководителя на предприятието;
2. физическото лице, което е съставило
финансовия отчет, или от представляващия
и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от
счетоводно предприятие.
(3) Във финансовите отчети се посочва
името на лицето по ал. 2 и се поставят печатът
на предприятието и печатът на счетоводното
предприятие.
(4) В случаите, когато финансовите отчети подлежат на независим финансов одит,
подписите и печатите на лицата, извършили
независимия финансов одит на финансовия
отчет, се поставят съгласно изискванията на
Закона за независимия финансов одит.
Чл. 26. (1) Позициите, които се представят
във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие със следните принципи:
1. действащо предприятие – приема се,
че предприятието е действащо и ще остане
такова в предвидимо бъдеще; приема се, че
предприятието няма нито намерение, нито
необходимост да ликвидира или значително
да намали обема на своята дейност;
2. последователност на представянето и
сравнителна информация – представянето и
класификацията на статиите във финансовите
отчети, счетоводните политики и методите на
оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с
цел постигане на сравнимост на счетоводните
данни и показатели на финансовите отчети;
3. предпазливост – оценяване и отчитане
на предполагаемите рискове и очакваните
евентуални загуби при счетоводното третиране
на стопанските операции с цел получаване
на действителен финансов резултат;
4. начисляване – предприятието изготвя
финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата
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на принципа на начисляването – ефектите
от сделки и други събития се признават в
момента на тяхното възникване, независимо
от момента на получаването или плащането
на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети
за периода, за който се отнасят;
5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и
краен баланс – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо
от обективната му връзка с предходния и
със следващия отчетен период, като данните
на финансовия отчет в началото на текущия
отчетен период трябва да съвпадат с данните
в края на предходния отчетен период;
6. същественост – предприятието представя
поотделно всяка съществена група статии с
подобен характер; обединяване на суми по
статии с подобен характер се допуска, когато
сумите са несъществени или обединяването
е направено с цел постигане на по-голяма
яснота; сумата по статия е съществена, ако
пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети
въз основа на финансовите отчети, или биха
довели до нарушаване на изискването за вярно
и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати
от дейността, промените в паричните потоци
и в собствения капитал;
7. компенсиране – предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви
или приходи и разходи и отчита поотделно
както активи и пасиви, така и приходи и
разходи;
8. предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват
счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност,
а не формално според правната им форма;
9. оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва
по цена на придобиване, която може да е
покупна цена или себестойност или по друг
метод, когато това се изисква в приложимите
счетоводни стандарти.
(2) Предприятията осъществяват счетоводството при спазване на принципите по
ал. 1 или в съответствие с принципите и
изискванията на Международните счетоводни
стандарти, когато счетоводната база на предприятието са Международните счетоводни
стандарти.
Чл. 27. Предприятията съставят:
1. годишен финансов отчет към 31 декември
на отчетния период;
2. консолидиран финансов отчет към 31
декември на отчетния период, когато предприятието майка е дружество по дял трети
на част втора от Търговския закон;
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3. междинни финансови отчети, обхващащи
период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или по решение
на ръководителя на предприятието.
Раздел II
Инвентаризация
Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите наймалко веднъж годишно с цел достоверното
им представяне във финансовите отчети.
(2) Предприятията, чиито нетни приходи
от продажби не надвишават 200 000 лв. за
текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.
(3) Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя на предприятието, по
искане на органите на съдебната власт и на
други органи, когато това е предвидено в закон.
Раздел III
Годишни финансови отчети
Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за
всички предприятия се състои най-малко
от счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите и приложение.
(2) Формата, структурата и съдържанието
на пълния комплект на финансовия отчет
се определ ят с прилож имите счетоводни
стандарти.
(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните
приходи от продажби за текущия отчетен
период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи
на задължителен независим финансов одит,
може да се състои само от отчет за приходите
и разходите.
(4) Го д и ш н и я т ф и н а н с о в о т ч е т н а
м ик роп редп ри я т и я та може да се със т ои
само от съкратен баланс и съкратен отчет за
приходите и разходите по раздели.
(5) Алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови
дружества, категоризирани като микропредприятия.
(6) Годишният финансов отчет на малките
предприятия може да се състои от съкратен
баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.
(7) Годишните финансови отчети по ал. 3,
4 и 6 дават вярна и честна представа за активите, пасивите, финансовото състояние и
резултатите от дейността на предприятието.
(8) Предприятията по ал. 1, 3, 4 и 6 могат
по избор да съставят пълен комплект финансови отчети.
(9) Годишният финансов отчет на средните
и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя
в пълен комплект съгласно приложимите
счетоводни стандарти.
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(10) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са
подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други
форми на държавна помощ, министърът на
финансите може да изисква представянето
на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове
и ред на изготвяне и представяне.
Чл. 30. (1) Големите предприятия и предприятията от обществен интерес в пояснителните приложения оповестяват начислените за
годината суми за услугите, предоставяни от
регистрираните одитори, поотделно за:
1. независим финансов одит;
2. данъчни консултации;
3. други услуги, несвързани с одита.
(2) В пояснителните приложения на консолидирания финансов отчет се оповестява
по аналогичен начин информацията, посочена в ал. 1, по отношение на предприятията,
включени в консолидацията.
Раздел IV
Консолидирани финансови отчети
Чл. 31. (1) Консолидиран финансов отчет се
съставя от предприятие майка по правилата
и изискванията на:
1. Националните счетоводни стандарти – за
предприятията, които съставят и представят
годишния си финансов отчет на базата на
Националните счетоводни стандарти;
2. Международните счетоводни стандарти – за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата
на Международните счетоводни стандарти.
(2) Консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка независимо от това
къде се намират седалищата на дъщерните
є предприятия.
Чл. 32. Консолидиран финансов отчет може
да не се съставя от предприятие майка на
малка група, освен ако в групата има поне
едно предприятие от обществен интерес.
Чл. 33. Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет
се определ ят с прилож имите счетоводни
стандарти.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЛОЖИМА СЧЕТОВОДНА БАЗА
Чл. 34. (1) Годишните финансови отчети
на предприятията от обществен интерес се
съставят на базата на Международните счетоводни стандарти.
(2) Год и ш н и т е фи н а нс ови о т че т и н а
микропредприятията, малките, средните и
големите предприятия се съставят на базата
на Националните счетоводни стандарти.
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(3) Предприятията по ал. 2 могат да изберат
да съставят годишните си финансови отчети
на базата на Международните счетоводни
стандарти, при условие че не е извършвана
промяна на счетоводната база.
(4) Предприятие, което през един отчетен
период е съставило и представило годишния си
финансов отчет на базата на Международните
счетоводни стандарти, не може да прилага
Националните счетоводни стандарти.
(5) Консолидираните и междинните финансови отчети се съставят на базата на
счетоводните стандарти, въз основа на които се съставя годишният финансов отчет на
предприятието, което съставя консолидирания
или междинния финансов отчет.
Чл. 35. (1) Годишните финансови отчети на
предприятията в производство по ликвидация
или в несъстоятелност се съставят на базата
на национален счетоводен стандарт.
(2) Предприятия – юридически лица с нестопанска цел, независимо от категорията им
по чл. 19, съставят годишните си финансови
отчети на базата на национален счетоводен
стандарт.
Чл. 36. (1) Националните счетоводни стандарти се приемат от Министерския съвет и
са в съответствие с актовете на Европейския
съюз и националните особености.
(2) Националните счетоводни стандарти се
обнародват в „Държавен вестник“.
Г л а в а

п е т а

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
Чл. 37. (1) На задължителен независим
финансов одит от регист рирани одитори
подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават
най-малко два от следните показатели:
a) ба ла нс ова с т ой но с т на а к т и ви т е –
2 000 000 лв.;
б) нет ни п ри ходи о т п рода жби –
4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите,
в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е
установено със закон.
(2) Независимо от ал. 1 годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с
акции подлежат на задължителен независим
финансов одит, с изключение на случаите,
когато дру жествата не са осъществявали
дейност през отчетния период.
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(3) Консолидираните финансови отчети и
годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат
на независим финансов одит.
(4) На задължителен независим финансов
одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите
лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност,
когато за текущата година превишават един
от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31
декември – 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за
текущата година – 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата
година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания,
получени през предходни отчетни периоди –
1 000 000 лв.
(5) На задължителен независим финансов
одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите
лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и
извършващи дейност по чл. 116 от Семейния
кодекс.
(6) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети,
в одиторския доклад задължително изразяват
становище:
1. съответства ли докладът за дейността на
финансовите отчети за същия отчетен период;
2. изготвен ли е докладът за дейността в
съответствие с приложимите законови изисквания и заявяват дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността
на предприятието и обстановката, в която то
работи, са установили случаи на съществено
невярно представяне в доклада за дейността и
посочват характера на невярното представяне;
3. в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от
съответните нормативни актове информация;
4. предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в
съответствие с изискванията на този закон;
5. предоставен ли е доклад за плащанията
към правителствата и дали докладът е изготвен
в съответствие с изискванията на този закон.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ
ОТЧЕТИ
Чл. 38. (1) Предпри яти ята публикуват
годишния финансов отчет, консолидирания
финансов отчет и годишните доклади по глава
седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния
орган, както следва:

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване
и представяне за обявяване в търговския
регистър, в срок до 30 юни на следващата
година;
2. юридическите лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване
и предоставянето им в Централния регистър
при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на
следващата година;
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок
до 30 юни на следващата година.
(2) Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по
ал. 1 и е постановен отказ за публикуване
по чл. 22, ал. 5 от Закона за т ърговския
регистър и в 14-дневен срок от влизането
му в сила е подадено повторно заявление за
публикуване, се смята, че финансовият отчет
е подаден в срок.
(3) Годишните финансови отчети и докладът
за дейността се публикуват във вида и с текста,
въз основа на които регистрираният одитор е
изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.
(4) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов
одит, могат да не публикуват своите отчети
за приходите и разходите и докладите за
дейността.
(5) По реда на ал. 1 заедно с годишния
финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата
с ограничена отговорност, които са средни
или големи предприятия или предприятия от
обществен интерес, публикуват и информация
за предложението на органа на управление за
разпределение на печалбата или за покриване
на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/
съдружниците за начина на разпределяне
на печалбата или за покриване на загуба за
предходната година.
(6) Годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран
финансов отчет, се публикува едновременно
с консолидирания финансов отчет на групата
заедно с годишните доклади по глава седма
към тях.
(7) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен
безплатен достъп за период не по-кратък от
три години след датата на публикуването им.
(8) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където
са публикувани техните отчети и доклади.
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(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и едноличните търговци,
които не подлежат на задължителен независим
финансов одит.
(10) Предприятие майка, което е едновременно и дъщерно предприятие и съгласно
приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов
отчет, публикува на български език в сроковете
по ал. 1 консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за дейността, изготвени от
предприятието майка. Когато предприятието
майка е регулирано от законодателството на
трета държава, консолидираният финансов
отчет се заверява от одитори или одиторски
дружества, които извършват одит съгласно
законодателството на държавата, приложимо
към предприятието майка.
Г л а в а

с е д м а

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ
Раздел I
Годишен доклад за дейността
Чл. 39. Предприятията изготвят годишен
доклад за дейността, който съдържа най-малко
следната информация:
1. обективен преглед, който представя
вярно и честно развитието и резултатите от
дейността на предприятието, както и неговото
състояние, заедно с описание на основните
рискове, пред които е изправено;
2. анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността,
имащи отношение към стопанската дейност,
включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне
на анализа в доклада за дейността могат да се
включат препратки към сумите на разходите,
отчетени в годишните финансови отчети, и
допълнителни обяснения във връзка с тях;
3. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен
годишният финансов отчет;
4. вероятното бъдещо развитие на предприятието;
5. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
6. информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от
Търговския закон;
7. наличието на клонове на предприятието;
8. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за
оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се
оповестяват и:
а) целите и политиката на предприятието
по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки
основен тип хеджирана позиция, за която се
прилага отчитане на хеджирането;
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б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния
риск и риска на паричния поток.
Чл. 40. (1) Предприятията от обществен
интерес по § 1, т. 22, букви „а“, „б“ и „в“ от
допълнителните разпоредби включват в своя
доклад за дейността декларация за корпоративно управление съгласно Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
(2) Декларацията за корпоративно управление може да бъде представена като:
1. отделен доклад, публикуван заедно с
доклада за дейността;
2. документ, който е обществено достъпен
на интернет страницата на предприятието.
Чл. 41. Големите предприятия, които са
предприятия от обществен интерес и които
към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през
финансовата година от 500 души, включват в
доклада за дейността си нефинансова декларация по чл. 48.
Чл. 42. (1) Микро- и малките предприятия,
които не подлежат на задължителен независим
финансов одит, могат да не изготвят доклад
за дейността, при условие че информацията
относно придобиването на собствените им
акции, изисквана от чл. 187д от Търговския
закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под
линия към съставения счетоводен баланс.
(2) Алинея 1 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови
дружества, категоризирани като микро- или
малки предприятия.
Чл. 43. Микро-, малките и средните предприятия могат да не включват в доклада за
дейността нефинансова информация.
Раздел II
Консолидиран доклад за дейността
Чл. 44. Предприятие майка, задължено
да съставя консолидиран финансов отчет по
реда на чл. 31, изготвя консолидиран доклад
за дейността.
Чл. 45. Консолидираният доклад за дейността съдържа информацията, изисквана
по чл. 39 – 41 при отчитане на съществените
корекции в резултат на специфичните характеристики на консолидирания доклад за
дейността, като информацията се представя по
начин, улесняващ преценката на състоянието
на консолидираните предприятия като цяло.
Чл. 46. Когато предприятие майка е задължено да изготвя годишен доклад за дейността
и консолидиран доклад за дейността, двата
доклада могат да бъдат изготвени като един
доклад.
Чл. 47. В консолидирания доклад за дейността се прилагат следните корекции на информацията, изисквана по реда на чл. 39 – 41:
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1. при отчитане на данни за придобитите
собствени акции и дялове в консолидирания
доклад за дейността се посочват броят и
номиналната стойност, а ако такава липсва – отчетната стойност на всички акции и
дялове на предприятието майка, притежавани
от предприятието майка, неговите дъщерни
предприятия или от лица, които действат
от свое име, но за сметка на някое от тези
предприятия;
2. при оповестяване на системите за вътрешен контрол и управление на риска в декларацията за корпоративно управление се включва
позоваване на основните характеристики на
системите за контрол и управление на риска
за консолидираните предприятия като цяло.
Раздел III
Нефинансова декларация
Чл. 48. (1) Нефинансовата дек ларация
съдържа описание на политиките на предприятията по отношение на дейностите им,
осъществявани в областта на екологията,
социалните въпроси и тези, свързани със
служителите, правата на човека, борбата
против корупцията, разнообразието и равенството на половете в ръководните органи на
предприятията – брой на жени и мъже, възраст, географско разнообразие, образование,
професионални качества, религия.
(2) Нефинансовата декларация включва:
1. кратко описание на бизнес модела на
предприятието – цел, стратегия, организационна структура, инфраструктура, продукти,
следвани политики по отношение на основните
и спомагателните дейности на предприятието
и други;
2. описание на политиките, които предприятието е приело и следва по отношение на
екологичните и социалните въпроси, включително дейностите, които е извършило през
отчетния период и резултатите от тях;
3. целите, рисковете и задачите, които
предстоят по отношение на екологичните и
социалните политики, включително описание
на такива дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията,
служителите или други социални въпроси;
4. описание на основните показатели за
резултатите от дейностите, свързани с екологичните и социалните въпроси.
(3) Когато предприятието не спазва приетите политики по отношение на един или
няколко от въпросите – предмет на нефинансовата декларация, тя трябва да съдържа ясно
и аргументирано обяснение за причините,
поради които приетите политики не се спазват.
(4) Нефинансовата декларация по ал. 1
включва по целесъобразност и препратки и
допълнителни обяснения за сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети.
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(5) Предприятията могат да не публикуват информация за предстоящи промени в
политиките си, свързани с екологичните или
социалните въпроси, които са в процес на
договаряне, когато публикуването на подобна
информация би довело до вреда на предприятието. Непубликуването на информацията
в процес на договаряне не трябва да пречи
на обективното разбиране за развитието, резултатите, състоянието на предприятието и
въздействието на неговата дейност върху екологията и социалните въпроси. Когато такава
информация не се публикува, ръководителят
и членовете на управителния и надзорния
орган на предприятието трябва да представят
аргументирано становище за причините, по
които информацията не е публикувана.
Ч л. 49. Пред п ри я т и я та са изп ъ л н и л и
задължението за изготвяне на нефинансова
декларация, когато:
1. в доклада за дейността са включени
информация и анализ по въпроси, свързани
с екологията и служителите;
2. е изготвен отделен доклад за информацията, изисквана за нефинансовата декларация,
при условие че този доклад:
a) се публикува заедно с доклада за дейността;
б) е общественодостъпен в срок до 30 юни
на следващата година на интернет страницата
на предприятието, като това обстоятелство
се посочва в доклада за дейността.
Чл. 50. Предприятие, което е дъщерно
предприятие, не изготвя нефинансова декларация, ако предприятието и неговите дъщерни
предприятия са включени в консолидирания
доклад за дейността или в отделния доклад на
друго предприятие, съставени в съответствие
с изискванията на този закон.
Раздел IV
Консолидирана нефинансова декларация
Чл. 51. Предприятия от обществен интерес,
които са предприятия майки в голяма група,
която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой
на служителите през финансовата година от
500 души, включват в консолидирания доклад
за дейността консолидирана нефинансова
декларация, съдържаща информацията по
чл. 48, ал. 2.
Чл. 52. Разпоредбите на чл. 48, ал. 3 – 5
и чл. 49 се прилагат и за консолидираната
нефинансова декларация.
Раздел V
Доклад за плащанията към правителства
Чл. 53. (1) Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи
дейност в добивната промишленост или в
дърводобива от девствени гори, изготвят и
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публикуват годишен доклад за плащанията,
извършени към правителства, едновременно
с годишния доклад за дейността си.
(2) Годишен доклад за плащанията към
правителства не се изготвя от дъщерно предприятие, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. предприятието майка се регулира от
законодателството на държава – членка на
Европейския съюз;
2. п лащани я та к ъм п рави т елст ва, извършвани от предприятието, са включени в
консолидирания доклад за плащанията към
правителства, изготвен от предприятието
майка по раздел VI.
(3) Годишен доклад за плащанията към
правителства не се изготвя, в случай че за
един отчетен период е извършено еднократно
плащане или поредица от свързани плащания
в размер до 195 600 лв.
(4) В годишния доклад за плащанията към
правителства не се включват плащания по
проекти на стойност до 195 600 лв.
Чл. 54. Годишният доклад за плащанията
към правителства съдържа следната информация за съответния отчетен период:
1. общия размер на извършените плащания
към всяко правителство;
2. общия размер за всеки от видовете плащания, извършени към всяко правителство,
както следва:
а) права върху продукция;
б) данъци върху печалбата и данъци върху
доходите; не се оповестява платеният данък
върху добавената стойност, акциз и данък
върху доходите на физическите лица;
в) авторски, лицензионни и сродни на тях
права;
г) дивиденти;
д) бонуси за подписване на договор, откриване и производство;
e) лицензионни такси, наеми, такси за регистрация и други възнаграждения за лицензи
и концесии;
ж) плащания за инфраструктурни подобрения;
3. общия размер на плащанията по всеки
проект поотделно, както и общия размер по
видовете плащания по т. 2 за всеки проект;
когато предприятието е извършило плащания
по няколко проекта на едно и също лице,
представляващо правителство по смисъла на
закона, оповестяването може да бъде по лица,
а не по проекти.
Чл. 55. Плащанията в натура се отчитат по
стойност и ако е възможно, по обем. Докладът
съдържа обяснителни бележки за начина на
изчисляване на стойността им.
Чл. 56. Годишният доклад за плащанията
към правителствата отразява същността, а не
формата на съответните плащания или дей-
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ности. Плащанията и дейностите не могат да
се разделят или обединяват с цел отклонение
от прилагането на този закон.
Чл. 57. (1) Доклад за плащанията към правителствата може да не се изготвя, в случай
че предприятията са задължени да изготвят
такъв доклад за трети страни по силата на
закон и докладът съответства на изискванията
на този закон.
(2) Докладът по ал. 1 подлежи на публикуване заедно с годишния финансов отчет.
Раздел VI
Консолидиран доклад за плащанията към
правителства
Чл. 58. Предприятията майки, които извършват дейност в областта на добивната
промишленост или дърводобива от девствени
гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, задължително
съставят и консолидиран доклад за плащанията към правителства в съответствие с
изискванията на раздел V.
Чл. 59. Смята се, че предприятието майка
извършва дейност в областта на добивната
промишленост или дърводобива от девствени
гори, ако някое от неговите дъщерни предприятия извършва дейност в тези области.
Чл. 60. В консолидирания доклад се включват само плащания, произтичащи от операции,
свързани с добив и дърводобив.
Чл. 61. Предприятието майка не съставя
консолидиран доклад по чл. 58:
1. за малка или средна група предприятия,
освен когато някое свързано предприятие е
предприятие от обществен интерес;
2. когато предприятието майка, което
се регулира по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, едновременно е дъщерно предприятие и неговото предприятие майка се регулира по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 62. (1) Дъщерно предприятие, включително предприятие от обществен интерес,
не се включва в консолидирания доклад за
плащанията към правителства, когато е изпълнено едно от следните условия:
1. предприятието майка е възпрепятствано в
значителна степен от дългосрочни ограничения
при упражняване на правата си върху активите
или управлението на дъщерното предприятие;
2. информацията, необходима за изготвянето на консолидирания доклад за плащанията
към правителствата, не може да бъде получена
без извършване на прекомерни разходи или
ненужно забавяне;
3. акциите или дяловете на предприятието
се притежават единствено с цел последващата
им продажба.
(2) Алинея 1 се прилага само в случай, че
при същите условия дъщерното предприятие не
е включено в консолидирания финансов отчет.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Г л а в а

о с м а

БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 63. (1) Бюджетните предприятия осъществяват счетоводството си в съответствие с
изискванията на глава петнадесета от Закона
за публичните финанси.
(2) Предприятията от сектор „Държавно
управление“, различни от тези по ал. 1, които осъществяват счетоводството си съгласно
приложимите за бюджетните предприятия
изисквания, се определят по реда на чл. 165
от Закона за публичните финанси.
(3) Бюджетните предприятия и предприятията по ал. 2 изготвят и представят годишните си финансови отчети в съответствие с
изискванията на чл. 166, ал. 1 от Закона за
публичните финанси.
(4) Отчетните данни за активите, пасивите,
приходите, разходите и операциите на всички
бюджетни предприятия и предприятията по
ал. 2 се консолидират от Министерството
на финансите съгласно чл. 167 от Закона за
публичните финанси.
(5) Формата, структурата и съдържанието
на годишните и междинните финансови отчети
на бюджетните предприятия и на предприятията по ал. 2 се определят от министъра на
финансите съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона
за публичните финанси.
(6) Редът, начинът и сроковете за съставяне и представяне на финансовите отчети на
бюджетните предприятия и публикуването на
информацията от тях се определят съгласно
чл. 170 от Закона за публичните финанси.
Чл. 64. За отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните
предприятия министърът на финансите може
да определя условия и ред на документиране,
форма и реквизити на счетоводните документи,
които са задължителни за прилагане.
Чл. 65. Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на
Министерския съвет.
Чл. 66. За бюджетните предприятия министърът на финансите може да определи
срокове за извършване на инвентаризация,
различни от посочените в този закон.
Чл. 67. Министърът на финансите може
да определя допълнителни изисквания към
лицата, които съставят финансови отчети на
бюджетните предприятия.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 68. (1) Ръководител, който наруши
разпоредбата на чл. 9, се наказва с глоба от
500 до 5000 лв., а на предприятието се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
10 000 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 69. (1) Който наруши изискванията за
съхраняване на счетоводна информация по
глава първа, раздел III, се наказва с глоба в
размер от 500 до 3500 лв., а на предприятието
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 7000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 70. (1) Който възложи съставяне на
финансови отчети в нарушение на чл. 17,
ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.,
а на предприятието се налага имуществена
санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 71. (1) Лице, което състави финансов
отчет, без да отговаря на изискванията на
чл. 17, ал. 1 и чл. 18, се наказва с глоба в
размер от 500 до 3000 лв. На счетоводно
предприятие, което състави финансов отчет,
без да отговаря на изискванията на чл. 18,
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 72. (1) Който е задължен и не състави
финансов отчет и/или годишни доклади по
глава седма, раздели I – IV, се наказва с глоба
в размер от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер
от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 73. (1) Който е задължен и не състави
годишни доклади за плащанията към правителствата по реда на глава седма, раздели
V и VI, се наказва с глоба в размер от 1000
до 3000 лв., а на предприятието се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
15 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 74. (1) Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в
размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер
от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от
продажби за отчетния период, за който се
отнася непубликуваният финансов отчет, но
не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
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Чл. 75. (1) Който е задължен и не възложи
извършването на независим финансов одит
на регистриран одитор, се наказва с глоба в
размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 76. (1) Който възложи извършването
на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без
да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, се наказва с глоба в
размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 10 000 лв.
(2) Който извърши одит, без да е регистриран одитор по реда на Закона за независимия
финансов одит, се наказва с глоба в размер
от 500 до 5000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2
се налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 77. (1) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон, се
наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.,
а на предприятието се налага имуществена
санкция в размер от 300 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
двоен размер.
Чл. 78. (1) Актовете за установяване на
административни нарушения се съставят от
органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова
инспекция.
(2) Наказателните постановления се издават
от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Бюджетни предприятия“ са всички лица,
прилагащи бюджети, сметки за средства от
Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси,
включително Националният осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна
каса, държавните висши училища, Българската
академия на науките, Българската национална
телевизия, Българското национално радио,
Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации
по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси.
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2. „Група предприятия“ са предприятието
майка и всички негови дъщерни предприятия.
3. „Действителен стаж“ е действително
прослужено време по трудово или служебно
правоотношение, времето, през което лицето е
работило без трудово правоотношение, както и
времето, през което лицето е полагало личен
труд или е упражнявало свободна професия
и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В
понятието „действителен стаж“ не се включва
времето на наборната военна служба и времето
за отглеждане на малко дете.
4. „Дъщерно предприятие“ е юридическо
лице, контролирано от друго юридическо лице
(предприятие майка). Юридическите лица,
които са дъщерни на дъщерното предприятие,
също се смятат за дъщерни предприятия на
предприятието майка.
5. „Инвентаризация“ е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни
способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне
на получените резултати със счетоводните
данни и установяване на евентуални разлики.
6. „Инвестиционни дружества“ са:
а) дружества, чийто единствен предмет
на дейност е влагане на средствата им в
различни ценни книжа, недвижими имоти
и други активи с единствената цел да бъдат
разпределени инвестиционните рискове и акционерите им да се възползват от резултатите
от управлението на техните активи;
б) дружества, свързани с инвестиционни
дружества с постоянен капитал, ако единственият предмет на дейност на тези свързани
дружества е да придобият изцяло изплатени
акции, емитирани от тези инвестиционни
дружества, без да се засяга член 22, параграф 1, буква „з“ от Директива 2012/30/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки
за дружествата по смисъла на член 54, втора
алинея от Договора за функционирането на
Европейския съюз, за защита на интересите
както на съдружниците, така и на трети лица
по отношение учредяването на акционерни
дружества и поддържането и изменението
на техния капитал с цел тези гаранции да
станат равностойни (ОВ, L 315/74 от 14 ноември 2012 г.).
7. „Консолидиран финансов отчет“ е финансов отчет, който представя имущественото
и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци
и в собствения капитал на предприятията,
включени в консолидирането, все едно че те
са едно предприятие.
8. „Международни счетоводни стандарти“
(МСС) са приетите в съответствие с Регламент
(ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и
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на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането
на Международните счетоводни стандарти и
включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS),
Меж дународните стандарти за финансова
отчетност (International Financial Reporting
Standards (IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите
изменения на тези стандарти и свързаните с
тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети
от Съвета по международните счетоводни
стандарти (International Accounting Standards
Board (IASB).
9. „Място на стопанска дейност“ е мястото
на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
10. „Независим финансов одит на финансов
отчет“ е одитът по Закона за независимия
финансов одит.
11. „Нетни приходи от продажби“ са сумите
от продажба на продукция, стоки и услуги,
получени от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки,
данъка върху добавената стойност и други
данъци, пряко свързани с приходите.
12. „Обичайна дейност“ е съвкупност от
стопански операции, извършвани регулярно от
предприятието в рамките на осъществяваната
от него дейност.
13. „Основна дейност“ по смисъла на т. 22,
букви „и“, „к“ и „л“ е дейността на търговското
дружество, когато общата стойност на нетните
приходи от продажби от съответната дейност
представлява повече от 50 на сто от общата
стойност на нетните приходи от продажби за
отчетния период.
14. „Отчетен период“ е календарната година
(1 януари – 31 декември), освен когато в този
закон е предвидено друго.
15. „Плащане към правителство“ за целите
на глава седма, раздел V е платена сума в
парично изражение или в натура от предприятие, работещо в добивната промишленост,
или от предприятие, работещо в дърводобива
от девствени гори, за задължения към прави
телството по чл. 54, т. 2.
16. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
17. „Правителство“ за целите на глава
седма, раздел V е национален, регионален
или местен орган на държава – членка на
Европейския съюз, или на трета държава.
Понятието „правителство“ включва дирекция,
агенция или предприятие, контролирани от
органите на държавата.
18. „Предприятие майка“ е юридическо
лице, което упражнява контрол спрямо едно
или повече дъщерни предприятия.
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19. „Предприятие, работещо в добивната
промишленост“ е предприятие, осъществяващо дейност, свързана с проучване, търсене,
откриване, разработване на находища и добив
на минерали, нефт, природен газ или други
суровини, попадащи в обхвата на икономическите дейности, изброени в приложение I,
раздел В, позиции 05-08 към Регламент (ЕО)
№ 1893/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване
на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение
на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета,
както и на някои ЕО регламенти относно
специфичните статистически области, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1893/2006“.
20. „Предприятие, работещо в дърводобива
от девствени гори“ е предприятие, осъществяващо дейност в девствени гори съгласно
приложение I, раздел А, позиция 02, група
02.2 към Регламент (ЕО) № 1893/2006.
21. „Проект“ за целите на глава седма,
раздел V са оперативни дейности, управлявани по силата на договор, лиценз, лизинг,
концесия или подобни правни споразумения,
представляващи основание за задължение
за плащане към правителство. Ако такива
споразумения са свързани помежду си, те
се смятат за един проект.
22. „Предприятия от обществен интерес“ са:
а) предприятия, чиито прехвърлими ценни
книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз;
б) кредитни институции;
в) застрахователи и презастрахователи;
г) пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях фондове;
д) инвестиционни посредници, които са
големи предприятия по този закон;
е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране, които са големи предприятия
по този закон;
ж) финансови институции по смисъла на
Закона за кредитните институции, които са
големи предприятия по този закон;
з) „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, и дъщерните му предприятия;
Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
и) търговски дружества, чиято основна
дейност е да произвеждат и/или да пренасят,
и/или да продават електроенергия и/или
топлоенергия и които са големи предприятия
по този закон;
к) търговски дружества, чиято основна
дейност е да внасят и/или пренасят, и/или
разпределят и/или транзитират природен газ
и които са големи предприятия по този закон;
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л) търговски дружества, чиято основна
дейност е да предоставят водоснабдителни и
канализационни услуги.
23. „Регулиран пазар“ е този по смисъла
на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
24. „Ръководител на предприятие“ е лице
или лица, които лично ръководят предприятието в качеството си на собственици, управители или упълномощени с договор, които
носят отговорност за цялата икономическа
дейност на предприятието пред собственика
или собствениците – акционерите, съдружниците, пред местното самоуправление или
пред държавата.
25. „Свърза ни п редп ри я т и я“ са всек и
две или повече предприятия в рамките на
дадена група.
26. „Сектор „Държавно управление“ е сектор
„Държавно управление“ (General government)
съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки в
Общността.
27. „Счетоводно предприятие“ е всяко лице,
регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети.
28. „Финансови холдингови дружества“
са дружества, чийто единствен предмет на
дейност е придобиване на участия в други
дружества, управление на тези участия и
извличане на печалба от тях, без те самите
пряко или непряко да участват в управлението
на тези дружества и без да се засягат правата,
които финансовите холдингови дружества
притежават в качеството си на акционери.
29. „Цифров или друг идентификатор“ е
цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на
лицето, което има права за извършване на
определени действия.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2013/34/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните
доклади на някои видове предприятия и за
изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на
Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
2. Директива 2014/95/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г.
за изменение на Директива 2013/34/ЕС по
отношение на оповестяването на нефинансова
информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия
и групи (ОВ, L 330/1 от 15 ноември 2014 г.).

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

§ 3. Микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като
малки предприятия.
§ 4. Предприятията от обществен интерес за
целите на този закон се третират като големи
предприятия, с изключение на приложимата
счетоводна база, независимо от балансовата
стойност на активите, нетните приходи от
продажби и средната численост на персонала.
§ 5. Когато предприятие по § 1, т. 22 от
допълнителните разпоредби престане да бъде
предприятие от обществен интерес, то може
еднократно в първия отчетен период, следващ
периода, в който е престанало да бъде предприятие от обществен интерес, да промени
приложимата си счетоводна база.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Този закон отменя Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от
2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57
от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от
2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г. и бр. 15, 91 и 100 от 2013 г.).
§ 7. Предприятията и групите предприятия
определят категорията си за 2016 г. в съответствие с чл. 19 и 21 съгласно показателите
си към 31 декември 2015 г.
§ 8. Предприятията, които към 1 януари
2016 г. отговарят на критериите за микро-,
ма лко или средно предпри ятие съгласно
чл. 19 от този закон и съставят годишните
си финансови отчети на база Международни
счетоводни стандарти, могат еднократно да
преминат към прилагане на Национални
счетоводни стандарти след приемане на национален счетоводен стандарт.
§ 9. Незавършените административнонаказателни производства до влизането в сила на
този закон се довършват по досегашния ред.
§ 10. (1) Съставянето и одитирането на
финансовите отчети и докладите за дейността
за 2015 г. се извършват по реда на отменения
Закон за счетоводството.
(2) Публикуването на финансовите отчети и
докладите за дейността за 2015 г. се извършва
по реда на този закон.
§ 11. (1) Големите предприятия по този
закон съставят годишните си финансови отчети за 2016 г. на база на Международните
счетоводни стандарти.
(2) Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 по отношение на големите предприятия се прилага
от 1 януари 2017 г.
§ 12. В Закона за политическите партии
(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г.,
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г.,
бр. 19 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
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1. В чл. 23 ал. 5 се изменя така:
„(5) Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за
счетоводството.“
2. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Политическите партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година
съгласно изискванията на глава трета, раздел
III от Закона за счетоводството.“
§ 13. 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 § 1, т. 29 от допълнителните
разпоредби думите „чл. 37, ал. 2“ се заменят
с „чл. 31, ал. 1“.
§ 14. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61
и 79 от 2015 г.) в чл. 186а, ал. 2 думите „със
съдържанието по чл. 26, ал. 1“ се заменят със
„съгласно чл. 29, ал. 1“.
§ 15. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 30
от 2015 г.) в чл. 84, ал. 6 в текста преди т. 1
думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 6“.
§ 16. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19,
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г.,
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бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от
2014 г. и бр. 12, 14, 17, 58 и 61 от 2015 г.) в
§ 4 ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби се изменя така:
„(4) За дълготрайните активи на обектите
по ал. 3 и за другите водностопански системи
и съоръжения, за които има учредена концесия,
се начисляват амортизационни отчисления
съгласно приложимите счетоводни стандарти
в съответствие с глава четвърта от Закона за
счетоводството.“
§ 17. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94
от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61 и
79 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 2 думите „чл. 7“ се
заменят с „чл. 6“.
§ 18. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46
от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от
2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53
от 2007 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 34 от 2015 г.)
в чл. 12, ал. 2, изречение второ думите „чл. 34,
ал. 2“ се заменят с „чл. 18“.
§ 19. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40
и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12,
22, 35 и 79 от 2015 г.) в чл. 10, ал. 3 думите
„чл. 1, ал. 2“ се заменят с „чл. 2“.
§ 20. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и
113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от
2013 г., бр. 47 от 2014 г. и бр. 72 от 2015 г.)
в чл. 102, ал. 4 думите „чл. 15 от Закона за
счетоводството“ се заменят с „приложимите
счетоводни стандарти в съответствие с глава
четвърта от Закона за счетоводството“.
§ 21. В Закона за меценатството (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.
и бр. 20 от 2012 г.) в чл. 21, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 1, ал. 2“ се заменят
с „чл. 2“.
2. В т. 2 думите „чл. 1, ал. 2“ се заменят
с „чл. 2“.
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§ 22. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77,
88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и
105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93
и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35
и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и
бр. 62 от 2015 г.) в чл. 62, ал. 7 думите „чл. 33,
ал. 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 4“.
§ 23. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94
и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34, 61
и 62 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 81, ал. 3, изречение второ думите
„чл. 34, ал. 2“ се заменят с „чл. 18“.
2. В чл. 100м, ал. 3, изречение второ думите
„чл. 34, ал. 2“ се заменят с „чл. 18“.
3. В чл. 124, ал. 2, т. 4 думите „чл. 26, ал. 1“
се заменят с „чл. 29, ал. 1“.
§ 24. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53
от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и
98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37 и 61 от 2015 г.) в
чл. 28з, ал. 2 думите „чл. 33, ал. 6“ се заменят
с „чл. 63, ал. 4“.
§ 25. В Закона за търговския регистър
(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105
от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 104 от
2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.,
бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25,
38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22
и 54 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 3 думите „чл. 40,
ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 38, ал. 1, 3 и 5“.
§ 26. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19,
31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и
105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и
108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.,
бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 221:
а) в т. 6 накрая се добавя „когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение
за извършване на независим финансов одит“;
б) в т. 7 след думата „одитор“ се добавя
„когато е бил извършен независим финансов
одит“.
2. В чл. 245 накрая се добавя „когато
извършването на одит е задъл жително в
предвидените от закон случаи или е било
взето решение за извършване на независим
финансов одит“.
3. В чл. 248 ал. 1 се изменя така:
„(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание
регистрирани одитори в предвидените от
закон случаи.“
4. В чл. 249, ал. 1 след думата „Когато“
се добавя „годишните финансови отчети на
дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и“.
5. В чл. 251:
а) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от
закон случаи или когато е взето решение за
извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов
отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният
одитор участва в заседанието на надзорния
съвет, съответно на съвета на директорите
по ал. 1 и 2.“;
б) в ал. 4 думите „Провереният и приет“
се заменят с „Приетият от общото събрание“.
§ 27. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 11 се изменя така:
„11. „Предприятия от обществен интерес“
са тези по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.“
§ 28. В Закона за публичните финанси
(ДВ, бр. 15 от 2013 г.) в чл. 168, ал. 1 думите
„чл. 1, ал. 2“ се заменят с „чл. 2“.
§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари
2016 г., с изключение на чл. 48 – 52, които
влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, приет от
ХLІІI Народно събрание на 25 ноември 2015 г.
Издаден в София на 1 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ,
бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от
2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95
от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51,
77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15,
16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и
107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35 и 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 2 се създава т. 3:
„3. за начислени приходи в резултат на
разпределение на суми, доколкото тези суми
са признати за данъчни цели разходи и/или
водят до намаление на данъчния финансов
резултат на разпределящото лице независимо
от начина на счетоводното им отчитане при
това лице.“
§ 2. В чл. 47а, ал. 4 се създава т. 4:
„4. дивиденти в резултат на разпределени
суми, доколкото тези суми са признати за
данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на
разпределящото лице независимо от начина
на счетоводното им отчитане при това лице.“
§ 3. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За годината, в която е получена заповед
по чл. 189, т. 1, буква „б“, преотстъпването на
съответната част от определените авансови
вноски се извършва от месеца/тримесечието,
следващо месеца на издаване на заповедта.“
§ 4. В чл. 160 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Деклариране и внасяне на данъка при прекратяване“.
2. В ал. 1 след думите „чл. 159 се“ се добавя
„декларира и“.
§ 5. В чл. 171 се създава ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага за данъчно
облекчение, представляващо държавна помощ
за регионално развитие.“
§ 6. В чл. 172 ал. 3 се изменя така:
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„(3) Правото на преотстъпване по чл. 184
във връзка с чл. 189 се преустановява и в
случаите, в които не са изпълнени всички
условия на тази глава за прилагане на данъчно
облекчение, представляващо държавна помощ
за регионално развитие.“
§ 7. В чл. 173 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „последващо“ се заличава.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Правото на преотстъпване по чл. 184
във връзка с чл. 189 не възниква в случаите,
в които не са изпълнени всички условия на
тази глава за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за
регионално развитие.
(5) Когато неизпълнението на условията
за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално
развитие, възникне през периода за извършване на съответната първоначална инвестиция,
преотстъпеният корпоративен данък по това
облекчение се дължи по общия ред на закона
за годината, за която е възникнал.“
§ 8. В чл. 182, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършват дейност в отраслите транспорт, въгледобив, стоманодобив, енергетика,
производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, първично производство,
преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, посочени в приложение
№ 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз за съответната дейност, или“.
2. В т. 4 думата „закриват“ се заменя
със „самостоятелно или на равнище група
закриват“.
§ 9. В чл. 183 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 189, ал. 1, т. 3“ се
заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Предложението на министъра на труда и социалната политика по ал. 1 за всяка
година се предоставя на Министерството на
финансите в срок до 31 януари на следващата
година.
(5) Заповедта по ал. 1 се издава в срок три
работни дни от получаването на предложението на министъра на труда и социалната
политика.“
§ 10. В чл. 184 т. 1 се изменя така:
„1. данъчно задълженото лице:
а) извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната
година преди текущата има безработица със
или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за същия период – в случаите на
минимална помощ;
б) извършва производствена дейност в
изпълнение на проект за първоначална инвестиция единствено в общини, в които за

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

предходната година преди годината, в която
се подава формуляр за кандидатстване за помощ, има безработица със или над 25 на сто
по-висока от средната за страната за същия
период – в случаите на държавна помощ за
регионално развитие.“
§ 11. Член 185 се изменя така:
„Специфични случаи на преотстъпване
Чл. 185. (1) Когато в резултат на увеличената
трудова заетост общината отпадне от обхвата
на общините по чл. 183, лицето, придобило
право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184 във връзка с чл. 188, запазва
това право през следващите 5 последователни години, считано от годината, през която
районът отпадне от списъка, при спазване на
останалите условия за преотстъпване.
(2) Лицето, придобило право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184
във връзка с чл. 189, запазва това право за
проекта за първоначална инвестиция за данъчните периоди, посочени в заповедта по
чл. 189, т. 1, буква „б“ на Българската агенция
за инвестиции, но не по-късно от 2020 г.“
§ 12. Член 189 се изменя така:
„Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие
Чл. 189. Държавната помощ за регионално
развитие под формата на преотстъпен данък
се предоставя за проект за първоначална инвестиция при спазване на следните условия:
1. общи условия:
а) данъчно задълженото лице подава до изпълнителния директор на Българската агенция
за инвестиции формуляр за кандидатстване
за помощ за регионално развитие по образец
най-късно преди започването на изпълнението
на проекта за първоначална инвестиция;
б) данъчно задълженото лице е получило
заповед от Българската агенция за инвестиции, в която за проекта за първоначална
инвестиция по буква „а“:
аа) е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект, отговарящ на един
от сценариите, описан в т. 61 от Насоките за
регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.,
помощта не поражда явните отрицателни
ефекти, описани в т. 121 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.,
както и че са спазени всички други условия
за допустимост, и
бб) са вписани максималният размер, интензитетът и срокът на помощта;
в) редът и начинът за издаване на заповедта по буква „б“ се определят със заповед
на министъра на финансите и министъра на
икономиката;
2. условия, които оказват влияние върху
размера и интензитета на помощта:
а) сумата на преотстъпените данъци (помощта) в хода на изпълнение на проекта за
първоначална инвестиция не може да надвишава размера на помощта, определен в
заповедта по т. 1, буква „б“;
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б) намаляването на размера на приемливите разходи за съответната първоначална
инвестиция не може да доведе до надвишаване на интензитета на помощта, определен
в заповедта по т. 1, буква „б“;
в) максималният интензитет на помощта
е 50 на сто, а за първоначална инвестиция,
извършвана в общини от Югозападния регион – 25 на сто, изчислен въз основа на
настоящата стойност на помощта спрямо
настоящата стойност на общите приемливи
разходи за първоначалната инвестиция, декларирани от данъчно задълженото лице във
формуляра за кандидатстване;
г) за целите на букви „а“ – „в“ стойността
на помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи се
определят по настояща стойност към датата на
предоставянето на помощта, като се използва
референтният лихвен процент, определен от
Европейската комисия, към тази дата;
д) размерът на помощта за големи предприятия съответства на нетните допълнителни
разходи за реализиране на първоначалната
инвестиция в съответната община в сравнение
със съпоставителния сценарий без помощ; при
изчисляване на размера на помощта се прилага
методът, описан в т. 79 и 80 от Насоките за
регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г.,
заедно с максималните интензитети на помощ
като горна граница;
3. условия, свързани с приемливите разходи, първоначалната инвестиция и активите,
които са част от нея:
а) държавната помощ под формата на преотстъпен корпоративен данък се използва за
придобиване на материални и нематериални
активи, които са част от проекта за първоначална инвестиция;
б) първоначалната инвестиция трябва да
бъде извършена в срок до 4 календарни години,
в т.ч. годината на получаване на заповедта
по т. 1, буква „б“;
в) дейността, свързана с първоначалната
инвестиция, трябва да продължи да се осъществява в съответната община за период
поне 5 години след годината на завършване
на първоначалната инвестиция; това обстоятелство се декларира с годишните данъчни
дек ларации всяка година до изтичане на
5-годишния срок;
г) поне 25 на сто от стойността на приемливите разходи за материалните и нематериалните
активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да е финансирана със собствени или
привлечени средства от данъчно задълженото
лице; не се смятат за собствени или привлечени
средства преотстъпеният корпоративен данък,
както и други средства, в които има какъвто
и да е елемент на държавна помощ;
д) материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция,
трябва да са придобити при пазарни условия,
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съответстващи на такива при несвързани
лица; нематериалните активи, включени в
първоначалната инвестиция, трябва да са
амортизируеми активи;
е) стойността на приемливите разходи за
нематериални активи, включени в първоначалната инвестиция, не трябва да превишава
50 на сто от сумата на приемливите разходи
за материални и нематериални активи, включени в първоначалната инвестиция;
ж) нематериалните активи, включени в
първоначалната инвестиция, трябва да се
ползват единствено в дейността на данъчно
задълженото лице и да са включени в активите му за период поне 5 години;
з) за активите по буква „а“ данъчно задълженото лице не е получател по някоя от
следните помощи:
аа) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз;
бб) минимална помощ, предоставяна съгласно всички регламенти за помощ de minimis;
вв) финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони;
гг) всяка друга публична финансова помощ
от държавния бюджет и/или от бюджета на
Европейския съюз;
и) за първоначална инвестиция, свързана с
диверсификация на продукцията на производствен обект с продукти, които не произвежда,
приемливите разходи трябва да надвишават
с поне 200 на сто балансовата стойност на
активите, които се използват повторно, към
31 декември на годината преди започването на
изпълнението на проекта за първоначалната
инвестиция;
к) стойността на приемливите разходи за
активи, включени в първоначална инвестиция,
свързана със съществена промяна в общия
производствен процес, трябва да превишава
сумата на счетоводните разходи за амортизации на активите, свързани с дейностите, които
ще бъдат модернизирани, за предходните три
отчетни периода;
4. допълнителни условия в случаите, когато първоначалната инвестиция е част от
голям инвестиционен проект или от единен
инвестиционен проект:
а) в случаите, когато данъчно облекчение
се предоставя за голям инвестиционен проект,
който е получил помощ от всички източници
на равнище група, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро,
а за първоначална инвестиция, извършвана в
общини от Югозападния регион – 18,75 млн.
евро, определена по официалния валутен курс
на лева към еврото, данъчното облекчение
може да бъде ползвано за съответната година
само ако е получено положително решение от
Европейската комисия вследствие на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от
Договора за функционирането на Европейския
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съюз; министърът на финансите уведомява
Европейската комисия по реда на Закона за
държавните помощи; данъчно задълженото
лице е длъжно да предостави на министъра
на финансите необходимата информация за
изпращане на уведомление до Европейската
комисия;
б) за целите на буква „а“ стойността на
помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи,
включени в голям инвестиционен проект, се
определят по настояща стойност към датата
на уведомяването на Европейската комисия по
реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като се използва
референтният лихвен процент, определен от
Европейската комисия, към тази дата;
в) когато за голям инвестиционен проект
не трябва да се прилага буква „а“, данъчното
облекчение може да бъде ползвано само ако
е спазен коригираният размер на помощта за
регионална помощ за големи инвестиционни
проекти, както е определен в т. 20, буква
„в“ от Насоките за регионалната помощ за
периода 2014 – 2020 г.;
г) за целите на буква „в“ стойността на
помощта и стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи,
включени в голям инвестиционен проект, се
определят по настояща стойност към датата на
предоставянето на помощта, като се използва
референтният лихвен процент, определен от
Европейската комисия, към тази дата;
д) в случаите, когато се предоставя помощ
за проект за първоначална инвестиция, считана за част от единен инвестиционен проект,
помощта на данъчно задълженото лице за този
проект се намалява за приемливите разходи,
надвишаващи 50 млн. евро.“
§ 13. Създава се чл. 189в:
„Изпълнение на решението за държавна помощ
за регионално развитие
Чл. 189в. Изпълнението на Решението на
Европейската комисия за държавна помощ
за регионално развитие по чл. 189 се осигурява от Българската агенция за инвестиции,
Националната агенция за приходите и Министерството на финансите съобразно компетентността им, включително:
1. от Българската агенция за инвестиции – по отношение потвърждаване на условията и издаване на заповедта по чл. 189,
т. 1, буква „б“;
2. от Националната агенция за приходите – по отношение на контрола, докладването
и прозрачността на схемата;
3. от Министерството на финансите – по
отношение на управлението на схемата и уведомяване на Европейската комисия за всички
планове за изменение на схемата, по реда на
Закона за държавните помощи.“
§ 14. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В § 1:
а) в т. 21, буква „а“ думите „акции и права“ се заменят с „акции, права и държавни
ценни книжа“;
б) точка 29 се изменя така:
„29. „Първоначална инвестиция“ е инвестиция в нови материални и нематериални активи,
които са приемливи разходи, свързани със:
1. създаване на нов производствен обект;
2. увеличаване на капацитета на съществуващ производствен обект;
3. диверсификаци я на проду к ци ята на
производствен обект с продукти, които не
произвежда;
4. съществена промяна в общия производствен процес на съществуващ производствен
обект.
Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ
актив.“;
в) точка 64 се изменя така:
„64. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите, които
не са държави – членки на Европейския съюз,
и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на
Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на
данъчното облагане и за отмяна на Директива
77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и
нейните последващи изменения и допълнения
и отговарят на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/
територия или влязло в сила двустранно или
многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република
България или Европейския съюз и съответната
държава/територия;
б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/
територия или влязло в сила двустранно или
многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или
Европейския съюз и съответната държава/
територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя
информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци
върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8,
ал. 11 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, които чуждестранното
лице е реализирало или ще реализира, е с
повече от 60 на сто по-нисък от подоходния
или корпоративния данък върху тези доходи
в Република България.
Списъкът на държавите/териториите се
утвърждава със заповед на министъра на
финансите по предложение на изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в „Държавен вестник“.“;
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г) точки 73 и 74 се изменят така:
„73. „Дата на предоставяне на помощта“ за
целите на чл. 188 и чл. 189б е 31 декември на
годината, за която се преотстъпва корпоративен данък, а за целите на чл. 189 е датата на
заповедта по чл. 189, т. 1, буква „б“.
74. „Големи предприятия“ за целите на
чл. 189б са предприятия, които не отговарят
на критериите, определени в приложение I на
Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от
25 юни 2014 г. относно деклариране на някои
категории помощи в секторите на селското и
горското стопанство и в селските райони за
съвместими с вътрешния пазар в приложение
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията
(ОВ, L 193/1 от 1 юли 2014 г.), а за целите на
чл. 184 във връзка с чл. 189 – предприятията,
които не изпълняват критериите, определени
в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г.
относно определението на микро-, малки и
средни предприятия.“;
д) създават се т. 76 – 82:
„76. „Започване на изпълнението“ за целите
на чл. 189 е започване на строителни работи
по първоначалната инвестиция или поемане
на първия правнообвързващ ангажимент за
поръчка на материални или нематериални
активи или други ангажименти, които правят първоначалната инвестиция необратима,
независимо от хронологичния им ред. Закупуването на земя и подготвителните дейности,
като получаването на разрешително и провеждането на предварителни проучвания за
осъществимост, не се считат за започване на
изпълнението на проекта.
77. „Стоманодобив“ и „Производство на
синтетични влакна“ за целите на чл. 182,
ал. 1, т. 1 са тези по смисъла на приложение
IV към Насоките за регионалната помощ за
периода 2014 – 2020 г.
78. „Равнище група“ за целите на данъчното облекчение, представляващо държавна
помощ за регионално развитие, са лицата,
попадащи в едно от взаимоотношенията по
§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
79. „Единен инвестиционен проект“ е всяка първоначална инвестиция, извършена от
същото данъчно задължено лице (на равнище
група) в срок три години, считано от датата
на започването на изпълнението по друга
подпомогната инвестиция в същия регион по
NUTS, ниво 3, определено съгласно Регламент
(ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване
на обща класификация на териториалните
единици за статистически цели.
80. „Транспорт“ за целите на чл. 182, ал. 1,
т. 1 е превоз на пътници с въздухоплавателни
апарати, морски, сухопътен и железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни
пътища или услугите по товарен превоз за
чужда сметка или срещу възнаграждение.
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81. „Летища“ за целите на т. 28 са тези
съгласно Насоките на Общността за прилагането на членове 92 и 93 от Договора за ЕО
и на член 61 от Споразумението на ЕИП за
държавни помощи за авиационния сектор и
Насоките на Общността за финансирането
на летища и за предоставянето на държавни
първонача лни помощи за авиокомпании,
опериращи на регионални летища, както са
изменени или заменени.
82. „Производствен обект“ за целите на т. 29
е определено място, посредством което данъчно задължено лице извършва производствена
дейност, като например: ателие, завод, работилница (фабрика) или всеки друг обект, чрез
който се извършва производствена дейност.“
2. В § 2 след думите „(ОВ, L 141/30 от 28
май 2013 г.)“ се поставя запетая и се добавя
„Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли
2014 г. за изменение на Директива 2011/96/ЕС
относно общата система за данъчно облагане
на дружества майки и дъщерни дружества от
различни държави членки (ОВ, L 219/40 от
25 юли 2014 г.) и Директива (ЕС) 2015/121 на
Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на
Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки
и дъщерни дружества от различни държави
членки (ОВ, L 21/1 от 28 януари 2015 г.)“.
§ 15. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм.,
бр. 105 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В § 14 изречение второ се изменя така:
„Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие,
може да се прилага за проекти за първоначална
инвестиция, които са започнали след влизането
в сила на схемата за държавна помощ и след
подаването на формуляр за кандидатстване за
помощ, но преди 1 януари 2021 г.“
2. Параграфи 15 и 16 се изменят така:
„§ 15. Данъчното облекчение по чл. 184, за
което министърът на финансите е уведомил
Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо
държавна помощ за регионално развитие, влиза
в сила след постановяване на положително
решение от Европейската комисия относно
съответствието му с Насоките за регионалната
помощ за периода 2014 – 2020 г. Корпоративният данък за 2015 г. се преотстъпва, в случай
че е подаден формуляр за кандидатстване в
срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г.,
налице е одобрение от страна на Българската
агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. и
са изпълнени всички условия на този закон
за прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално
развитие, като за целите на чл. 184, т. 1,
буква „б“ се прилага списъкът на общините
с равнище на безработица със или над 25
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на сто по-високо от средното за страната за
2014 г. Преотстъпване на авансови вноски
за 2015 г. не се допуска. След постановяване
на положително решение от Европейската
комисия министърът на финансите не следва
да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184,
с изключение на тези, извършващи големи
инвестиционни проекти по чл. 189.
§ 16. Правото на преотстъпване на данък
съгласно чл. 184 във връзка с чл. 189 се прилага
до 31 декември 2020 г., в т.ч. за корпоративния
данък за 2020 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. В Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31,
35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г.,
бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105
и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61 и 79 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 28:
„28. средствата, получени по програма
„Еразъм +“ на Европейския съюз в областта
на образованието, обучението, младежта и
спорта.“
2. Член 30 се изменя така:
„Годишна данъчна основа
Чл. 30. Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява със:
1. вноските, които самоосигуряващото се
лице е задължено да прави за данъчната година
за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка,
по реда на Кодекса за социално осигуряване
и Закона за здравното осигуряване;
2. внесените в чужбина задължителни
осигурителни вноски, които са за сметка на
физическото лице;
3. вноските, които лицето е задължено да
прави за данъчната година за своя сметка по
реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване, когато облагаемият доход по
чл. 29 се включва при годишното изравняване
на осигурителния доход.“
3. В чл. 32 накрая се добавя „когато облагаемият доход по чл. 31 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход“.
4. Член 34 се изменя така:
„Годишна данъчна основа
Чл. 34. Годишната данъчна основа за доходи
от прехвърляне на права или имущество се
определя, като облагаемият доход по чл. 33,
придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да
прави за данъчната година за своя сметка по
реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване, когато облагаемият доход по
чл. 33 се включва при годишното изравняване
на осигурителния доход.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

5. В чл. 36 накрая се добавя „когато облагаемият доход по чл. 35 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход“.
6. В чл. 38, ал. 9 накрая се добавя „или
чл. 24, ал. 2, т. 12“.
7. Създава се чл. 44а:
„Авансов данък за доходи от други източници
по чл. 35
Чл. 44а. (1) Паричните доходи по чл. 35 се
облагат авансово с данък, когато платецът на
дохода е предприятие или самоосигуряващо
се лице. Размерът на данъка се изчислява,
като облагаемият доход по чл. 35 се умножи
по данъчна ставка 10 на сто.
(2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа
от платеца на дохода при изплащането му.
(3) Когато получател на дохода по чл. 35
е лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, данък по ал. 1 се дължи, след
като облагаемият доход на лицето от всички
източници на доход, придобит от началото на
данъчната година и подлежащ на облагане с
данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за
сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи
лицето, придобиващо дохода, удостоверява
степента на намалена работоспособност с
валидно към датата/датите на изплащане на
дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК,
копие от което се представя еднократно пред
платеца на дохода, когато той е задължен да
удържа и да внася данъка.
(4) Данъкът по ал. 1 се внася в сроковете
и по реда на чл. 65 и 66.“
8. В чл. 45, ал. 7 след думите „изплатените
доходи“ се добавя „и удържания данък“.
9. В чл. 65, ал. 12 и 13 думите „чл. 43, ал. 4
и чл. 44, ал. 4“ се заменят с „чл. 43, ал. 4,
чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1“.
10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
а) в т. 11, буква „а“ думите „акции и права“ се заменят с „акции, права и държавни
ценни книжа“;
б) точка 27 се изменя така:
„27. „Работодател“ е:
а) всяко местно лице, чуждестранно лице,
извършващо дейност чрез място на стопанска
дейност или определена база на територията на
страната, както и търговско представителство
по Закона за насърчаване на инвестициите,
което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;
б) дипломатическо представителство на
друга държава, което е избрало да определя, да удържа и да внася данък за доходи от
правоотношения по т. 26, сключени с местни
физически лица, във връзка с извършваните от
него функции в Република България; изборът
се упражнява, като в срок до 31 декември на
предходната година представителството уведоми компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите, че
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желае да удържа и да внася данък по реда на
този закон за местния персонал; изборът се
прилага за неопределен брой данъчни години
без прекъсване и може да се прекратява, ако
в срок до 30 ноември на предходната година
дипломатическото представителство писмено
уведоми за това компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.“
11. Навсякъде в закона думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 17. Дипломатическите представителства
могат да упражнят правото на избор по § 1,
т. 27, буква „б“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица за 2016 г. включително,
като уведомят компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите, в срок до 31 януари 2016 г.
§ 18. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105
и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102
от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119
от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36,
70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110
от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41
и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31,
35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на
Конституционния съд – бр. 30 от 2012 г.; изм.,
бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101
от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. и бр. 14, 35, 37 и
79 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 7:
„(7) Освобождаването от данък по ал. 1,
т. 18 и 19 не се прилага в случаите, в които
сградата е получила сертификат с клас на
енергопотребление в резултат на предприети
мерки за енергийна ефективност, финансирани
с публични средства.“
2. В чл. 28:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) За недвижимите имоти, придобити
през текущата година, данъкът се заплаща
в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които
придобиването е след изтичане на сроковете
по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен
срок от датата на придобиването на имота.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. В чл. 58, ал. 1, т. 1 думите „както и“ се
заличават, а накрая се добавя „както и на
Държавна агенция „Технически операции“
за изпълнение на дейностите, определени
със закон“.
4. В чл. 71а:
а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно
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регистрираните вероизповедания в страната,
заедно с поземлените имоти, върху които са
построени.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска
цел, несвързана с пряката им богослужебна
дейност.“
5. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.):
а) в § 13 думите „2016 г.“ се заменят с
„2017 г.“;
б) в § 13а думите „30 март 2015 г.“ се заменят с „31 март 2016 г.“.
§ 19. В Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109
от 2013 г.) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2015 г.“
се заменят с „31 декември 2018 г.“.
§ 20. 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.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 4 се създава т. 3:
„3. отделянето или предоставянето на стока
за лично ползване или употреба на данъчно
задълженото лице, на собственика, на неговите
работници и служители или за цели, различни
от независимата икономическа дейност на
данъчно задълженото лице, предизвикано от
крайна нужда или непреодолима сила.“
2. В чл. 9, ал. 4 се създава т. 5:
„5. предоставянето на услуга за лични
нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители
или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото
лице, предизвикано от крайна нужда или
непреодолима сила.“
3. В чл. 20:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. стоките се изпращат или транспортират
от или за сметка на доставчика от територията
на страната.“;
б) в ал. 2 се създава т. 3:
„3. транспортът приключва на територията на страната.“
4. В чл. 25, ал. 3 се създава т. 7:
„7. последния ден от месеца, през който е
предоставена услугата по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2.“
5. В чл. 27:
а) в ал. 2:
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аа) създава се ново изречение второ: „При
определяне на сумата на направените преки
разходи на използваните стоки, които са или
биха били дълготрайни активи по смисъла на
Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността на лицето,
се взема предвид разход за изхабяването им
като част от данъчната основа, върху която
е приспаднат изцяло или частично данъчен
кредит, изчислен за всеки данъчен период по
линейния метод за период 5 години, считано
от данъчния период, през който е упражнено
правото на данъчния кредит включително за
движими вещи, съответно за период от 20
години – за недвижимите вещи.“;
бб) създава се изречение трето: „Разходът
за изхабяване при учредено вещно право върху
стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните
години по предходното изречение.“;
вв) досегашното изречение второ става
изречение четвърто;
б) създава се ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2
при едновременно използване на стоки и/или
услуги и за независима икономическа дейност
за целите на определянето на преките разходи
по ал. 2, изречение първо, второ и трето, данъчната основа се разпределя пропорционално
в зависимост от степента на използване на
съответната стока и/или услуга за лични нужди
на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата
икономическа дейност.“
6. В чл. 39 се създава т. 8:
„8. предоставянето на медицинска помощ
от лице, упражняващо медицинска професия
съгласно Закона за здравето.“
7. В чл. 46, ал. 1, т. 4 след думата „договарянето“ се добавя „и услугата по изработка“.
8. В чл. 73, ал. 2 думите „с точност“ се
заличават.
9. В чл. 92, ал. 3 се създава т. 4:
„4. лицето осигурява достъп до железопътната инфраструктура и е усвоило средства
по проекти, финансирани по Оперативна
програма „Транспорт 2007 – 2013“, Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраст ру к т у ра 2014 – 2020“, Европейска
програма „Механизъм Свързана Европа“ и
Трансевропейска транспортна мрежа ТЕН-Т,
до приключването им.“
10. В чл. 114 ал. 2 се отменя.
11. В чл. 118 ал. 7 се отменя.
12. В чл. 156, ал. 3, т. 2 накрая се добавя
„или лева в българска банка или клон на
чуждестранна банка в Република България“.
13. В чл. 159е се създава ал. 5:
„(5) Надвнесен данък от лице, регистрирано
на основание чл. 154 или за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза в друга
държава членка, се възстановява по банкова
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сметка, различна от сметка в българска банка
или клон на чуждестранна банка в Република България, като всички банкови такси във
връзка с възстановяването на данъка, както и с
обмяната на валутата са за сметка на лицето.“
14. В чл. 180:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „При
повторно нарушение размерът на глобата или
имуществената санкция е в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв.“;
б) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до
6 месеца от края на месеца, в който данъкът е
следвало да бъде начислен, глобата, съответно
имуществената санкция, е в размер 5 на сто
от данъка, но не по-малко от 200 лв., а при
повторно нарушение – не по-малко от 400 лв.
(4) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка след
срока по ал. 3, но не по-късно от 18 месеца
от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно
имуществената санкция, е в размер 10 на сто
от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при
повторно нарушение – не по-малко от 800 лв.“
15. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 68 се отменя.
16. В Закона за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 105 от 2014 г.) в § 32 от преходните
и заключителните разпоредби в текста преди
т. 1 думата „лицето“ се заменя с „лице, регистрирано за прилагане на режим в Съюза“.
§ 21. В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона лицата, ползващи режима по чл. 118,
ал. 7 от Закона за данък върху добавената стойност, привеждат дейността си в съответствие
с изискванията на чл. 118 от същия закон.
§ 22. 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.) в чл. 25а се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „агенцията“ се добавя „достъп до“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Органите и служителите на агенцията
са длъжни да опазват тайната на получената
информация и да я използват само за целите
на извършваните от тях проверки и ревизии.
(3) Редът и начинът за предоставяне на
информацията се определят със съвместна
инструкция на изпълнителния директор и
ресорния подуправител на БНБ, отговарящ
за информационната система по чл. 56 от
Закона за кредитните институции.“
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§ 23. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм.,
бр. 109 от 2013 г. и бр. 98 и 107 от 2014 г.) в
чл. 3 навсякъде числото „15 000“ се заменя
с „10 000“.
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7747

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за европейска кооперираща държава между
правителството на Република България и
Европейската космическа агенция, приет от
ХLІІI Народно събрание на 26 ноември 2015 г.
Издаден в София на 1 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
европейска кооперираща държава меж ду
правителството на Република България и
Европейската космическа агенция
Член единствен. Ратифицира Споразумението за европейска кооперираща държава
между правителството на Република България
и Европейската космическа агенция, подписано на 8 април 2015 г. в София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7748

УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и правителството на Република Полша
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относно осигуряване на логистична подкрепа
за самолети МиГ-29, приет от ХLІІI Народно
събрание на 27 ноември 2015 г.
Издаден в София на 1 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за
самолети МиГ-29
Чл. 1. Ратифицира Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за
самолети МиГ-29, подписано на 22 октомври
2015 г. във Варшава, Република Полша.
Чл. 2. Споразумението по чл. 1 да не се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7773

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Султанат
Оман със седалище в Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7844
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УКАЗ № 231
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Метин Хюсеин Казак – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Катар, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Султанат Оман със седалище в Доха.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7845

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
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по бюджета на Министерството на външните
работи за 2015 г. и да уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 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
7898

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2015 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на активната двустранна
и многостранна дипломация“ по бюджетна
програма „Визова политика и управление при
кризи“ с 1 300 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“ с 1 282 900 лв.,
разпределени съответно по:
а) бюджетна програма „Администриране и
осигуряване на дипломатическата служба“ – с
450 000 лв.;
б) бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граж дани в чужбина“ – с
832 900 лв.;
3. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на публичната дипломация“ по бюджетна програма „Културна
дипломация“ със 17 100 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2015 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на рибарството и
аквакултурите“, бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ с 950 000 лв.;
б) „Политика в областта на съхраняването
и увеличаването на горите и дивеча“, бюджетна програма „Специализирани дейности в
горските територии“ с 3 400 000 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
със 7 100 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на земеделието и селските райони“ с 11 450 000 лв., в т. ч.:
а) по бюджетна програма „Земеделски
земи“ с 3 000 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Растениевъдство“ с 400 000 лв.;
в) по бюджетна програма „Научни изследвания“ с 2 050 000 лв.;
г) по бюджетна програма „Безопасност по
хранителната верига“ с 6 000 000 лв.
Ч л. 2. М и н ис т ър ът на земедел ие т о и
храните да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2015 г.
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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 земеделието и
храните.
§ 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
7906

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 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
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 42 390 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
16 605 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 25 785 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(2) Със сумата 48 330 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 25 785 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
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Чл. 4. 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. 5. 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 и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
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 образованието и науката и на кметовете на съответните 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. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2015 г.
Община

Област

Средства за
стипендии (лв.)
810

Бургас

Бургас

Видин

Bидин

Добрич

Добрич

Троян

Ловеч

Карлово

Пловдив

945

Пловдив

Пловдив

3 240

Разград

Pазград

Русе

Pусе

Столична
община
Казанлък

София град

Шумен

Cтара
Загора
Шумен

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

7907

405
1 215
540

540
4 995
810
1 620
810
675
16 605
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.,
бр. 98 от 2012 г., бр. 21 и 106 от 2013 г., бр. 102
от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „10“ се заменя с „18“.
2. В ал. 6 числото „17“ се заменя с „23“.
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
7908

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 800 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
за възстановяване на митните сборове и данък върху добавената стойност за доставена
техника в изпълнение на Меморандума за
разбирателство между Министерството на
вътрешните работи на Република България и
Департамента по енергетика на Съединените
американски щати (САЩ) за сътрудничество
в преодоляването на незаконния трафик на
ядрени и други радиоактивни материали, ратифициран със закон, приет от 40-то Народно
събрание на 19 декември 2008 г. (ДВ, бр. 22
от 2009 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
предвидените средства по централния бюджет
за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
по „Политика в областта на защитата на
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границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране и
контрол на миграционните процеси“.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. 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 министъра на вътрешните работи
и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7909

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Защита на публичните финансови
интереси“ с 5 650 000 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна
програма „Контрол върху организацията и
провеждането на хазартни игри“ с 250 000 лв.;
в) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Оперативна програма „Административен капацитет“ с 950 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на ефективното
събиране на всичк и държавни при ходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ с 5 850 000 лв.;
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б) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ с 1 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г.
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 финансите.
§ 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
7910

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 30 ноември 2015 г.

за общообразователната подготовка
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по
общообразователните учебни предмети;
2. структурата на годишното тематично
разпределение;
3. изискванията към интегративните и
новите допълнителни общообразователни
учебни предмети в иновативните училища.
(2) Държавният образователен стандарт за
общообразователната подготовка е съвкупност
от изисквания за резултатите от обучението
по всеки общообразователен учебен предмет
в края на всеки етап от съответната степен
на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка;
2. общообразователните учебни предмети;
3. изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен
предмет за придобиване на общообразователната подготовка.
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Раздел ІІ
Характеристики на общообразователната
подготовка
Чл. 2. (1) Общообразователната подготовка се придобива в хода на цялото училищно
обучение и обхваща следните групи ключови
компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните
науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на живот
и спорт.
(2) Ключовите компетентности по ал. 1 са
взаимозависими и представляват съвкупност
от знания, умения и отношения, необходими
за личностното развитие на индивида през
целия живот, за изграждането на активна
гражданска позиция и участие в социалния
живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда.
Чл. 3. (1) Общообразователната подготовка
се осъществява чрез изучаването на следните
общообразователни учебни предмети:
1. български език и литература – с два
отделни компонента, български език и литература;
2. чужд език – английски, френски, немски,
руски, испански и италиански език;
3. математика;
4. компютърно моделиране;
5. информатика;
6. информационни технологии;
7. човекът и обществото;
8. история и цивилизации;
9. география и икономика;
10. философия;
11. гражданско образование;
12. околен свят;
13. човекът и природата;
14. биология и здравно образование;
15. физика и астрономия;
16. химия и опазване на околната среда;
17. музика;
18. изобразително изкуство;
19. технологии и предприемачество;
20. физическо възпитание и спорт.
(2) Общообразователните учебни предмети
по ал. 1 са обвързани с ключовите компетентности по чл. 2, както следва:
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1. учебният предмет български език и
литература изгражда основата на компетентностите по български език и на грамотността
за четене и е пряко свързан с постигането
на базовата, функционалната и комплексната
грамотност;
2. учебният предмет чужд език е в основата
на уменията за общуване на чужди езици;
3. учебните предмети математика, човекът
и природата, физика и астрономия, биология
и здравно образование, химия и опазване
на околната среда, технологии и предприемачество са пряко свързани с придобиване
съответно на математическа компетентност
и на основни компетентности в областта на
природните науки и технологиите и са насочени към постигане на математическа и на
научна грамотност;
4. учебните предмети околен свят, човекът
и обществото, история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско
образование градят основата на социалните
и гражданските компетентности;
5. учебните предмети информатика, информационни технологии и компютърно моделиране са основополагащи за придобиване
на дигитална компетентност;
6. учебните предмети изобразително изкуство и музика предоставят възможности за
креативното представяне на идеи и за преживявания и емоции с помощта на различни
средства и са пряко обвързани с придобиването на културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество;
7. учебният предмет технологии и пред
приемачество е насочен към придобиване
на умения да се реагира на новости и да се
поема отговорност, като се гради умение за
инициативност и предприемчивост;
8. чрез учебния предмет физическо възпитание и спорт се гради умението за здравословен начин на ж ивот, насочено към
личното и общественото благополу чие и
към постигане на оптимално физическо и
умствено състояние.
(3) Подкрепата на принципите за устойчиво
развитие, включващо екологични, икономически и социални измерения и насочено към
очертаване на дългосрочна визия за обществото, се осъщестява чрез обучението по
различни учебни предмети и цели изграждане
на умение за поемане на лична отговорост
за устойчиво бъдеще.
(4) Чрез обучението по всеки от учебните
предмети по ал. 1 се придобива ключовата компетентност умения за учене, която
включва разбиране на личните потребности
в учебния процес и откриване на възможностите и способностите за преодоляване на
трудностите в ученето както самостоятелно,
така и в групи.
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(5) Критичното мислене, справянето с проблеми, вземането на решения, инициативността, творчеството, поемането на отговорност,
работата в екип са компетентности, които
се придобиват при изучаването на всички
предмети по ал. 1.
(6) Обучението по всеки от учебните предмети по ал. 1 освен за основната ключова
компетентност допринася за изграждане и на
други ключови компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма.
Чл. 4. (1) Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за
всички видове училища и се придобива чрез
изучаване на едни и същи общообразователни
учебни предмети.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за
учебните предмети музика, изобразително
изкуство и физическо възпитание и спорт, а в
първи гимназиален етап – и за учебния предмет информатика, в зависимост от формата на
обучение, вида на училището и спецификата
на обучението, като наличието на тези учебни
предмети, конкретното им разпределение,
както и броят учебни часове за всеки от тях
по класове и етапи се определят в държавния
образователен стандарт за учебния план чрез
рамковите учебни планове.
(3) Изключения се допускат при условия
и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план за иновативните училища, в които общообразователната
подготовка в средната степен може да се
придобива чрез изучаване на интегративни
учебни предмети, както и на нови допълнителни общообразователни учебни предмети,
различни от посочените в чл. 3, ал. 1.
(4) Съдържанието на учебния предмет чужд
език в първия гимназиален етап на средната
степен на образование може да е различно в
зависимост от това, дали учебният предмет
се изучава интензивно, разширено, или не.
(5) Изключения по ал. 1 се допускат за професионалното образованиe във втория гимназиален етап, където вместо общообразователния
учебен предмет чужд език се осъществява
обучение по чужд език по професията.
(6) За придобиване на общообразователна
подготовка учебният предмет чужд език може
да се изучава и с други, различни от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 2, езици, ако училищният
учебен план предвижда това.
(7) За придобиване на общообразователна
подготовка и в ІХ, и в Х клас в училищата
с интензивно изучаване на чужд език общообразователни учебни предмети може да се
изучават на съответния чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за
учебния план.
Чл. 5. (1) Интегративен учебен предмет по
чл. 4, ал. 3 е учебен предмет, който обхваща
пълно всички теми, компетентности и нови
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понятия, определени в учебните програми на
два или повече общообразователни учебни
предмети по чл. 3, ал. 1.
(2) Нов допълнителен учебен предмет по
чл. 4, ал. 3 е общообразователен учебен предмет извън посочените в чл. 3, ал. 1, който:
1. се изучава наред с общообразователните
учебни предмети по чл. 3, ал. 1, без да дублира
темите, компетентностите и новите понятия,
включени в учебните им програми за същия
или друг клас;
2. е свързан с определена предметна област
на познанието;
3. осигурява придобиване на система от
компетентности, които са в съответствие
с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия
живот, приета с Препоръка на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.,
и са насочени към формирането на поне
една от групите ключови компетентности
по чл. 2, ал. 1.
(3) Учебното съд ържание за у чебни те
предмети по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на
възрастовите особености на учениците и да
не вреди на психичното и физическото им
здраве и развитието.
Раздел ІІІ
Структура и съдържание на държавния образователен стандарт за общообразователната
подготовка
Ч л. 6. (1) Държ а вн и я т обра зоват елен
стандарт за общообразователна подготовка
е съвкупност от изисквания за резултатите
от обучението по всеки общообразователен
учебен предмет и определя компетентностите – знания, умения и отношения, които
се очакват като резултати от обучението по
учебния предмет в края на всеки етап от
съответната степен на образование, както
следва:
1. български език и литература (приложение № 1);
2. чужд език (приложение № 2);
3. математика (приложение № 3);
4. компютърно моделиране (приложение
№ 4);
5. информатика (приложение № 5);
6. информационни технологии (приложение № 6);
7. човекът и обществото (приложение № 7);
8. история и цивилизации (приложение
№ 8);
9. география и икономика (приложение
№ 9);
10. философия (приложение № 10);
11. гражданско образование (приложение
№ 11);

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

12. околен свят (приложение № 12);
13. човекът и природата (приложение № 13);
14. биология и здравно образование (приложение № 14);
15. физика и аст рономи я (приложение
№ 15);
16. химия и опазване на околната среда (приложение № 16);
17. музика (приложение № 17);
18. изобразително изкуство (приложение
№ 18);
19. технологии и предприемачество (приложение № 19);
20. физическо възпитание и спорт (приложение № 20).
(2) Структурата на държавния образователен стандарт по ал. 1 за всеки общообразователен учебен предмет включва:
1. степен и етап на образование;
2. специфични цели на обу чението по
учебния предмет в съответния етап;
3. области на компетентности, очаквани
резултати от обучението (знания, умения и
отношения) и връзката им с отделни ключови
компетентности.
(3) Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език се
разработват съгласно общите нива на компетентност, определени от Общата европейска
езикова рамка, съотнесени в тяхната последователност към всички етапи и степени на
образование съобразно вида на училището и
спецификата на обучението.
Раздел ІV
Учебни програми
Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на
общообразователната подготовка по всеки
от учебните предмети по чл. 3, ал. 1 се осъществява по учебни програми, в които въз
основа на съответните изисквания по чл. 6,
ал. 1 се конкретизират компетентностите на
учениците като очаквани резултати от обучението за класа.
(2) Учебните програми по ал. 1 определят
целите на обучението, учебното съдържание
и резултатите от обучението за съответния
общообразователен учебен предмет в съответния клас.
(3) Изключения по ал. 1 се допускат за
иновативните у чилища, за които у чебни
програми по всеки от общообразователните
предмети по чл. 3, ал. 1 може да се утвърждават в съответствие с изискванията по чл. 6,
ал. 1 за един или повече класове или за
целия за етап от степента, в които учебното
съдържание от утвърдените по ал. 2 учебни
програми е преструктурирано в рамките на
отделния клас или между класовете в етапа.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

(4) За обучението по учебните предмети
по чл. 5 в иновативните училища учебните
програми конкретизират компетентностите
на учениците като очаквани резултати от
обучението за класа.
Чл. 8. (1) Всяка учебна програма съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;
2. очаквани резултати от обучението по
учебния предмет в края на класа за постигане
на компетентностите, посочени в съответните
изисквания по чл. 6, ал. 1, а за учебните програми за повече от един клас в иновативните
училища – в края на класовете;
3. учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението,
нови понятия);
4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за
годината;
5. специфични методи и форми за оценяване
на постиженията на учениците;
6. дейности за придобиване на ключовите
компетентности, както и междупредметни
връзки.
(2) Учебните програми по учебния предмет
чужд език се разработват за последователно
покриване на общите нива на компетентност,
определени от Общата европейска езикова
рамка.
Чл. 9. (1) Учебните програми по чл. 7, ал. 1
се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(2) Учебните програми по чл. 7, ал. 3 и 4
за иновативните училища се утвърждават от
директора на училището.
Раздел V
Годишно тематично разпределение
Чл. 10. Годишното тематично разпределение представлява дидактически план за работа
на учителя за практическото постигане на
заложените в съответната учебна програма
цели на обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователната подготовка в съотвествие с
предвиденото в учебния план.
Чл. 11. Годишното тематично разпределение има съществена роля за ритмичното
разпределение на учебното съдържание по
съответния учебен предмет за даден клас
и за планиране на съответстващите учебни
дейности, свързани с преподаване на нов
у чебен материа л, у п ра ж нени я, п реговор,
както и за гарантиране на изпълнението на
учебната програма.
Чл. 12. Годишното тематично разпределение по учебен предмет има следната структура:
1. разпределение на темите, компетентностите като очаквани резултати от обучението
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и новите понятия според учебната програма по
учебни седмици за всеки от учебните срокове;
2. контекст и дейности за всяка урочна
единица;
3. методи и форми на оценяване по теми
и/или раздели.
Чл. 13. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител
за всяка учебна година и за всеки клас, като
се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
Чл. 14. Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна
година и за съответния клас се утвърждава
от директора на училището преди началото
на учебната година.
Чл. 15. Годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и
преструктуриране при възникнали обстоятелства от обективен характер и промените
се осъществяват при условията и по реда на
чл. 13 и 14.
Чл. 16. Годишното тематично разпределение подлежи на контрол от страна на директора
на училището, на регионалното управление
на образованието и на Министерството на
образованието и науката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Учебните програми, утвърдени при
условията и по реда на тази наредба, влизат
в сила за учениците, които през учебната
2016 – 2017 г. постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г. и учебната 2019 – 2020 г.
постъпват в I, в V и в VIII клас, както и
учениците, които през учебната 2020 – 2021 г.
постъпват 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 програми, утвърдени въз основа
на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за
учебното съдържание (ДВ, бр. 48 от 2000 г.)
при условията 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 № 2 от 2000 г. за учебното
съдържание (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм.,
бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2006 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. 6, ал. 1, т. 1
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Овладяване на основни правила на българския книжовен език
· Формиране на умения за уместна употреба на езикови средства в различни комуникативни ситуации
· Формиране на умения за четене и разбиране на текстове, функциониращи в комуникативната практика
· Формиране на умения за създаване на текстове, свързани с различни комуникативни цели и конкретни
ситуации
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

Езикови
Разграничава звук и буква в състава на думата.
Х Х Х
к о м п е т е н т н о - Разграничава звуковите единици на езика и техни признаци. Х Х
сти
Разграничава сричките в думата, включително ударената Х Х
сричка.

6

Х

Прилага правописни правила за гласни и за съгласни звуко- Х
ве в различни фонетични позиции.
Разпознава видове морфеми (представка и корен).

5

Х

Х

Образува нови думи с изучените морфеми: сродни думи, Х
сложни думи.

Х

Разпознава частите на речта (съществителни имена, прила- Х
гателни имена, глаголи, лични местоимения и числителни
имена).
Определя граматически признаци на изучените части на Х
речта.
Образува правилно граматическите форми на изучените час- Х
ти на речта и ги употребява уместно.
Прави справка в тълковен речник за значението на опреде- Х
лена дума.

Х Х

Определя лексикалното значение на думи за назоваване на
заобикалящата действителност в съответствие с комуникативна ситуация.
Разграничава пряко значение от преносно значение на ду- Х Х
мата.

Х Х Х

7

8

9
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В резултат на обучението ученикът:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Употребява уместно в речта думи с близко значение и думи Х
с противоположно значение (синоними и антоними).
Разграничава словосъчетание от изречение.

Х Х

Разграничава просто изречение от сложно изречение.

Х Х

Прилага различни начини за свързване на прости изречения Х
в сложно изречение.

Х

Образува различни по цел на изказване и по състав изрече- Х Х Х
ния в зависимост от комуникативната ситуация.
Оформя пунктуационно правилно простите изречения.

Х Х Х

Х

Х

Комуникатив- Използва речевия етикет при поздравления и обръщения.
Х
норечеви компе
Прилага правилата за речева учтивост (благодарност, молба, Х Х
тентности
съгласие, несъгласие).

Х

Х Х Х
Х Х Х

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой гово- Х
ри? На кого говори? Защо? Кога? Как? Къде?).

Х

Х Х Х

Уместно употребява езикови и неезикови средства според Х
комуникативната ситуация.

Х Х

Х Х

Коментира факти и идеи от свой и от чужд текст.

Х

Х

Х

Прави умозаключения и изводи, свързани със съдържанието, Х
с езика и със структурата на текста.

Х

Х Х Х Х

Търси и извлича конкретна информация от художествен и от Х
нехудожествен текст.

Х

Х

Изразява собствено мнение и го аргументира с оглед на си- Х
туацията на общуване.

Х

Х

Осмисля зададената тема на текста за съчинение и се при- Х
държа към нея при писане.
Разбира връзката между темата и заглавието на текста.

Х Х

Х Х
Х

Х

Х

Х

Пише под диктовка текст в съответствие с изучените право- Х Х Х
писни правила.

Х

Създава текст, чрез който преразказва подробно или сбито Х
съдържанието на чужд художествен/нехудожествен повествователен текст.

Х

Създава кратки текстове: поздравителна картичка, съобще- Х
ние, покана, писмо.

Х Х

Съчинява текст: описание, по преживявана случка, по въоб- Х
ражение, по словесна опора, по картина или по серия от
картини.

Х

Редактира свой и чужд текст.

Х

Х

Х Х Х
Х

Х

Х Х

Практически прилага правила за общуване в интернет и чрез Х Х Х Х Х
електронни средства.

Х Х Х
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Овладяване на основни езикови правила
·	Придобиване на знания за системата и за структурата на българския език с цел разширяване на обема от
езикови ресурси в речта на ученика
·	Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика
на ученика
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

Социокултурни Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата си- Х
компетентности туация и ги използва в съответствие с нея.

X

Х

Разпознава вида на текста според сферата на общуване.

X

X

X

Владее речевия етикет при публично общуване.

X

X

X

Разказва, преразказва, описва, задава въпроси и дава отгово- Х
ри по поставена от друг или по избрана от него тема.

Х Х Х

Х

Х Х

Търси, извлича, подбира и използва информация от различ- Х
ни видове текст и от различни информационни източници за
решаване на комуникативни задачи.

Х Х Х

Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна Х
и в извънучилищна среда.

Х Х Х

Изразява твърдения и се аргументира.

Езикови компе- Познава видовете текст – описание, повествование, разсъж- Х
дение.
тентности
Познава и прилага книжовни езикови правила.
X

Х

X

X

Владее езикови средства, свързани с фонетични, с мор- Х
фологични, със синтактични и с лексикални явления, и ги
използва уместно в речевата практика.

Х

Х

Служи си с разнообразни синтактични конструкции и из- Х
ползва синонимни варианти според целта на общуване.

Х

Х

Открива и редактира езикови грешки.

Х

X

Комуникативни Слушане
Х
компетентности Умее да изслушва и да сравнява различни мнения при участие в диалог и в дискусия.

Х

Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане Х
с определена комуникативна задача.

Х Х Х

7

8

9
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
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2
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4

5

6

Четене
Х
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене
с определена комуникативна задача.

Х Х Х

за- Х

Х Х Х

Х

Х

Поставя логическо ударение, като се съобразява с определе- Х
на комуникативна цел.

Х

Изработва план на текст с определена комуникативна
дача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.

Участва в диалог и в дискусия, умее да оспори мнение, раз- Х
лично от своето, като проявява толерантност и учтивост в
общуването.

Х

Създава в устна форма:
X Х
– текст за представяне и текст за самопредставяне
– 	отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.

Х Х Х

Писане
Х
Планира, структурира, композира и графично оформя тек
ста, който създава.

Х

Спазва изучените книжовни езикови правила. Използва Х
уместно езикови средства.

Х

Има формирани правописни навици по отношение на често Х
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.

Х

Х

Х

Редактира текст.

Създава в писмена форма:
Х Х
– 	текст за представяне и текст за самопредставяне
– 	обява, делова покана
– 	план на текст
– 	анотация
– 	отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.

7

8

9

Х

Х Х Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Развиване на уменията на учениците да търсят, да извличат, да обработват и да използват информация
от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи, както и на уменията за
представяне на различни видове информация по зададени параметри
· Познаване и прилагане на книжовните езикови норми
· Придобиване на умения за сравняване и за анализиране на различни проблеми при участие в диалог и в
дискусия, на умения за създаване на устни и на писмени текстове
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности
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7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Област на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

С о ц и о к у л т у р н и Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, Х
компетентности
художествен, научен, официално-делови, публицистичен).

Х

Х

Разбира отношението между речево поведение и особено- Х
стите на конкретната комуникативна ситуация.

Х

Х

Х

Х

Търси, извлича, обработва и използва информация от раз- Х
лични информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

Х Х Х

Представя различни видове информация по зададени па- Х
раметри.

Х Х Х

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.

Езикови компе- Познава и прилага книжовните езикови норми.
тентности
Открива и редактира стилно-езикови грешки.

Х

Х

Х

Х

Задълбочава знанията си за лексикални и за граматични Х
особености на книжовния български език.
Разпознава езикови особености на текстове, характерни за Х
различните функционални стилове.

Говорене
Спазва нормите на книжовния изговор.

Х

Писане
Спазва книжовните езикови норми.
Създава в писмена форма:
– електронно писмо
– резюме на научен текст
– резюме на медиен текст
– заявление
– делово писмо
– CV
– есе по морален проблем
– есе по граждански проблем

9

Х

Х

Х

Х

Подготвя и представя публично изказване по различни Х Х
проблеми – по морален проблем, по житейски проблем,
по граждански проблем.

8

Х

Комуникативни Слушане
компетентности
Сравнява и анализира различни проблеми при участие в Х
диалог и в дискусия.
Четене
Сравнява и анализира проблеми в текстове от различни Х
функционални стилове.

7

Х

Х
Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Усъвършенстване на уменията на учениците да търсят, да анализират и да синтезират информация от
различни информационни източници и развиване на уменията да я обработват и да я използват за
решаване на комуникативни задачи
· Прилагане в речевата практика на книжовните езикови норми
·	Усъвършенстване на уменията за сравняване и за анализиране на различни гледни точки при участие в
диалог и в дискусия, на умения за създаване на устни и на писмени текстове
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Компетентности в областта на българския език
Умения за общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
Дигитална компетентност
Умения за учене
Социални и граждански компетентности
Инициативност и предприемчивост
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Социокултурни
петентности

ком- Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери.
Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие със
своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.
Търси, анализира и синтезира информация от различни
информационни източници, обработва я и я използва
за решаване на комуникативни задачи.
Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове информация.
Езикови компетент- Владее книжовните езикови норми.
ности
Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.
Използва уместно езикови средства за създаване на
текст съобразно социокултурната сфера при изпълнение на комуникативни задачи.
Комуникативни ком- Слушане
петентности
Сравнява и анализира гледни точки при участие в диалог и в дискусия.
Четене
Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни функционални стилове.
Говорене
Спазва правоговорната норма.
Подготвя и представя публично изказване по научен
проблем.
Участва в интервю за кандидатстване за работа или за
обучение.
Писане
Спазва книжовните езикови норми.
Създава в писмена форма:
– конспект на научен текст
– библиография
– мотивационно писмо
– реферат
– есе по житейски проблем

1

2

Х

3

4
Х

5

6

Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х Х

Х

Х

Х Х
Х
Х Х

8

Х

Х

Х

7

Х Х
Х
Х

Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Формиране на начални умения за възприемане, за осмисляне и за разграничаване на литературно и
анонимно/фолклорно произведение, на художествен текст и на нехудожествен текст
·	Формиране на умения за четене и разбиране на значими произведения от българската и световната класика в литературата за деца и с образци на фолклора
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· Овладяване на някои основни литературни понятия
·	Овладяване на знания, умения и отношения, свързани със: общочовешките ценности и националната
идентичност
· Стимулиране на читателски интереси към литературата за деца
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Област на
компетентност
Литературни
компетентности

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

Разграничава художествен и нехудожествен текст; Х
стихотворна и нестихотворна реч; повествование,
описание, разсъждение; диалог и монолог.

Х

Различава произведения от различни литературни Х
и фолклорни видове, представени в учебното съдържание (приказка, разказ, стихотворение, басня,
легенда, народна песен, гатанка, пословицa).

Х

6

7

8

9

Х

Осмисля връзката между епизодите и други компо- Х
зиционни елементи в контекста на посланието на
художествения текст.

Х

Х

Задава въпроси по съдържанието на изученото ли- Х
тературно или фолклорно произведение.

Х

Х Х

Прави коментар в отговор на въпроси, свързани Х
със съдържанието на художествения текст.

Х

Х

Х Х

Открива епитет, повторение, сравнение и олице- Х
творение в литературни и фолклорни произведения.
Открива значението на непознати думи в контек Х
ста на изученото литературно или фолклорно произведение или с речник.

Х

Познава съдържанието на значими произведения Х
на класиката в литературата за деца и фолклора,
на съвременната литература за деца, включени в
учебното съдържание.

Х

Х

Осмисля най-важното за характера на литератур- Х
ния герой и условността в неговия образ.
Изгражда си представа за автора чрез негови зна- Х
чими произведения.
Установява сходство и различия между две или по- Х
вече литературни и/или фолклорни произведения
чрез съпоставката им.

Х
Х

Х

Изразява емоционално-оценъчно отношение към Х
герои, епизоди, картини, литературни и фолклорни
произведения и автори.
Социокултурни
компетентности

Х Х

Ориентира се в структурата на литературното или Х
на фолклорното произведение.

Х

Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното.

Х Х

Х

Чете с разбиране материали от детски списания, Х
енциклопедии, достъпна информация от интернет.

Х Х Х

Открива основни белези на своята национална Х
идентичност и културна различност в изучените
литературни и фолклорни произведения.

Х

Разказва по картина или по серия от картини (се- Х
рия от илюстрации).

Х Х

Съставя в устна и в писмена форма благопожела- Х
ния, свързани с празничния календар.

Х

Интерпретира текста на литературни и на фол- Х
клорни произведения чрез участие в групова и в
екипна дейност на игрови и сценични форми по
текста на литературни и фолклорни произведения.

Х Х Х
Х

Х Х Х
Х Х

С Т Р.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Запознаване с моралните норми и ценности, формирани в историческото развитие на човешката цивилизация и проявени в базисни за осмисляне на света модели – митичен, фолклорен и литературен
·	Овладяване на знания и придобиване на умения, които дават възможност за пълноценно общуване с
художествения текст като специфична, обогатяваща личността комуникация
·	Развиване на способността за съпоставка между личния опит и образа на света, разгърнат в художествения текст, като път към изграждането на способност за критическо мислене и формиране на гражданска
позиция
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

Социокултурни компетент- Различава основни ценности и норми, характерности
ни за митокултурната, за фолклорната, за етническата национална и за гражданската национална
общност, и ги съпоставя със своя опит.

Х

Х

Определя заложени в текста проблеми, съпоставя
ги с личния си опит и обосновава позиция по тях.

Х

Х

Свързва изучените творби с имената на техните
автори и с героите, сюжетите и мотивите им.

Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Обосновава чрез примери от художествения изказ Х
и оценява естетическо въздействие на фолклорен
и на литературен текст.
Самостоятелно подбира четива и използва раз- Х X
лични информационни източници, за да изпълни
комуникативна или творческа задача.
Литературни
ности

компетент- Различава характерни особености на митологич- Х
ния, на фолклорния и на литературния образ на
света и тълкува такива образи в конкретни текстове.

Х

Разпознава жанрове на словесността и описва
изучените текстове съобразно жанровите им характеристики.
Разпознава текстови структури, структурни елементи и обяснява функциите на тези елементи и
отношенията между тях в изучените художествени текстове.

Х

Х

Различава необичайни употреби на езика в худо- Х
жествен текст и обяснява значението им за посланието на текста.

Х

Х

9
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

компе- Създава в устна и в писмена форма с комуника- Х Х
тивна задача:
– характеристика на герой
– описание на обстановка в художествен текст,
описание на пейзаж в художествен текст
– кратък отговор на литературен въпрос
– разказ по въображение, разказ по преживяно,
разказ по зададени опори
– сбит преразказ, трансформиращ преразказ.

5

6

7

Х Х Х

Х

Спазва книжовните езикови правила.

4

8

9

Х

Х

Анализира сполучливостта на свои и на чужди Х
текстове според осъществяването на комуникативната им задача.

Х Х Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Овладяване на знания и придобиване на умения, свързани с различни културни епохи в световната литература и с различни периоди в българската литература
·	Развиване на умения за тълкуване на изучените творби съобразно културноисторическите им, родовите
и/или жанровите им характеристики, както и съобразно принадлежността им към съответно литературно
направление или проявленията на характерните му черти в тях
· Придобиване на умения за създаване на текстове с определена комуникативна цел
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност
Социокултурни
петентности

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

ком- Различава светогледни идеи, характерни за различни
културни епохи (Античност, Средновековие, Ренесанс,
Просвещение, Романтизъм, модерност) и за различни
литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, българска литература между двете световни
войни и българска литература след Втората световна
война), и обяснява прилики и разлики помежду им в
контекста на културната динамика.

1

2

3

4

5

6
Х

7

8
Х

9
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ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

4

5

6

7

8

Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове ценности и норми, проблеми и конфлик
ти, характерни за различни културни епохи (Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение, Романтизъм, модерност) и за различни литературни периоди
(Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, българска
литература между двете световни войни и българска
литература след Втората световна война), и обосновава
позиция по тях.

Х

Х

Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите
им, с културната епоха на създаването и със съответното литературно направление.

Х

Х

Идентифицира и оценява в изучените текстове от различни културни епохи и/или литературни направления
специфични начини за въздействие.

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Подбира, извлича и обработва съобразно няколко Х Х
критерия информация от различни източници, за да
изпълни самостоятелно конкретна задача – изследователска, комуникативна или творческа.
Литературни
тентности

3

компе- Тълкува изучените творби от различни културни епохи
(Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение,
Романтизъм, модерност) и от различни литературни
периоди (Българско възраждане, българска литература
от Освобождението до Първата световна война, между
двете световни войни и след Втората световна война)
съобразно културноисторическите им характеристики.
Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата.

Х

Тълкува изучените творби съобразно родовите и/или
жанровите им характеристики.

Х

Различава характерни черти и проявления на следните
направления в литературата: Романтизъм, реализъм,
модернизъм; на Българското възраждане като литературен период и тълкува изучените творби съобразно
принадлежността им към съответното направление
или период или съобразно проявленията на характерните му черти в тях.

Х

Х

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и Х
обяснява функциите им в изучените творби.

Х

Х

Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и
същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучените
творби от различни културни епохи и/или литературни
направления.

Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Комуникативни ком- Създава с определена комуникативна цел:
·	есе по морален проблем, интерпретиран в изупетентности
чен (откъс от) текст
·	есе по граждански проблем, интерпретиран в
изучен (откъс от) текст
·	резюме на съдържанието на (откъс от) изучен
повествователен текст.
Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове Х
според осъществяването на комуникативните им цели.

Х Х Х

9
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Придобиване на умения за различаване в художествени творби на интерпретации на общочовешки теми
и за тълкуване на тези интерпретации съобразно тяхната специфика
· Развиване на умения за тълкуване на творби съобразно родовите и/или жанровите им характеристики
· Развиване на уменията за създаване на текстове с определена комуникативна цел
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност
Социокултурни
петентности

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

4

5

6

7

8

ком- Определя ценности и норми, проблеми и конфликти,
заложени в интерпретацията на общочовешки теми в
художествени творби, и ги съотнася помежду им.

Х

Х

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в художествени творби ценности и норми,
проблеми и конфликти, свързани с общочовешки теми,
и аргументирано обосновава и защитава собствена позиция по тях.

Х

Х

Свързва изучените творби от българската литература с
имената на техните автори, с жанровете, с героите, със
сюжетите, с мотивите и с основните им теми.

Х

Х

Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с общочовешка тема.

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно ня- Х Х
колко критерия информация от различни източници,
за да изпълни самостоятелно конкретна задача – творческа, интерактивна или по изследователски проект.
Литературни
тентности

3

компе- Различава в художествени творби интерпретации на
общочовешки теми и тълкува тези интерпретации съобразно тяхната специфика.

Х

Разпознава жанрове на литературата.

Х

Тълкува художествени творби съобразно жанровите и/
или родовите им характеристики.

Х

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и Х
обяснява значението им за специфични интерпретации
на общочовешка тема в художествени творби.
Съпоставя интерпретации на една и съща общочовешка тема в художествени творби и конструира връзки
между творбите.

Х

Х

Х

Х

Х

9
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

Комуникативни ком- Създава с определена комуникативна цел:
Х Х
·	есе по житейски проблем, интерпретиран в една
петентности
или в няколко художествени творби
·	интерпретативно съчинение по проблем върху една
или върху няколко художествени творби.
Спазва книжовните езикови норми.

Х

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове Х
според осъществяването на комуникативните им цели.

3

4

5

6

7

Х Х Х

8

9

Х

Х
Х Х Х

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати
от обучението по чужд език в края на образователните етапи и степени в часовете от общообразователната
подготовка. Те са разработени съобразно:
· Референтни документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
·	да повишава езиковата и общата култура и културата на общуване на учениците;
·	да насърчава учениците да осмислят националната си идентичност в условията на езиково и културно
многообразие;
·	да изгражда междукултурни компетентности у учениците и да ги подготвя за общуване с други културни
и езикови общности;
·	да изгражда умения за самостоятелно развитие на учениците чрез: инициативност, творчество, решаване
на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.;
· да развива у учениците умения за работа в екип;
· да научи учениците да използват информация от източници на чужд език;
· да използва чуждия език като средство за обучение по различни общообразователни учебни предмети;
·	да изгради умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез и оценка;
·	да създаде условия за изграждане на езикови компетентности на съответния език, включващи знания,
умения и стратегии за успешно общуване.
ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Компетентности в областта на българския език
Умения за общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и
на технологиите
Дигитална компетентност
Умения за учене
Социални и граждански компетентности
Инициативност и предприемчивост
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Уменията за общуване на чужди езици е една от основните компетентности, дефинирани в Европейската
референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество.
Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности.
Общообразователната подготовка по учебен предмет чужд език е неразделна част от системата на общообразователна подготовка в следните степени и етапи:
Степен
Средна степен на образование
Средна степен на образование
Основна степен на образование
Основна степен на образование

Етап
Втори гимназиален етап
Първи гимназиален етап
Прогимназиален етап
Начален етап

Клас
XI – XII клас
VIII – X клас
V – VII клас
II – IV клас
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Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език отразяват:
· последователността в обучението по чужди езици в българското училище;
· ниво на владеене на чуждия език.
Нивото на владеене на чуждия език се отнася до задължителната подготовка.
Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет
чужд език определят обема на учебното съдържание съобразно възрастовите характеристики на учениците
и отразяват нивата на владеене на чужд език за съответната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и
изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на
езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие:
· в рамките на общообразователен учебен предмет чужд език;
· между общообразователен учебен предмет чужд език и другите общообразователни учебни предмети.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или
етап, съответстващо на нивата на владеене на чужд език А1 – B2.1 според Общата европейска езикова рамка.
НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА
ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
А. Начален етап
При завършване на начален етап се очаква учениците да владеят изучавания чужд език на ниво А1.
Б. Прогимназиален етап
При завършване на прогимназиалния етап – основната степен на образование, се очаква учениците да владеят изучавания чужд език на ниво А2.
СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
А. Първи гимназиален етап
При завършване на първия гимназиален етап на средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:
1.
За училища с интензивно изучаване на чужд език:
1.1. Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В1
1.2. Втория чужд език на ниво А1
2.
За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:
2.1. Първия чужд език на ниво А2
2.2. Втория чужд език на ниво А1
Б. Втори гимназиален етап
При завършване на втория гимназиален етап – средната степен на образование (ХІІ клас), се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:
1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:
1.1. Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В2.1
1.2. Втория чужд език на ниво А2
2.
За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:
2.1. Първия чужд език на ниво В1.1
2.2. Втория чужд език на ниво А2
НИВО А1
Умение
Слушане

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:
§

§
§
§

а разбира познати думи и изрази, свързани с
д
конкретното му обкръжение, когато се говори
бавно и ясно със стандартно произношение и
характерна за езика интонация;
да следва елементарни упътвания;
да разбира общото съдържание на кратък еле
ментарен текст;
да се ориентира в пространството, времето и

цифрите.

Очаквани резултати
§ разбиране на общото съдържание;
§ разбиране на кратки, ясни указания;
§ разбиране на елементарни, полезни
подробности.
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§

§
§
§
§
Говорене
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ВЕСТНИК
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а разбира познати имена, думи и изрази, сре- §
д
щани в обичайни ситуации от ежедневието по
изучени теми;
§
да разбира кратки електронни съобщения, кар
тички или писма;
да разбира кратка и несложна информация,

особено в случаите, когато тя е онагледена;
да търси и намира необходима информация в

интернет среда;
да разбира съдържанието на елементарни тек
стове, като при необходимост ги препрочита.

о
бщо разбиране на кратки и елементарни текстове;
р
азбиране на несложни съобщения,
указания и информация.

При диалогична реч:
§
да общува по елементарен начин, подпомог
нат от събеседника, който е готов да повтори
бавно или преформулира казаното;
§
да води елементарен разговор по познати

теми, като задава и отговаря на елементарни
въпроси;
§
да се ориентира в пространството, времето и

цифрите;
§
да изразява свои непосредствени желания и

потребности;
§
да установява кратък социален контакт, из
ползвайки елементарни форми на вежливост;
§
да говори макар и бавно, с по-дълги паузи и

с произношение и интонация, ненарушаващи
разбирането;
§
да владее компенсаторни комуникативни стра
тегии.
При монологична реч:
§
да се представя, използвайки прости изрече
ния;
§
да описва в много кратък вид хора, с които об
щува, условията си на живот и заобикалящата
среда;
§
да разказва посредством прости фрази за все
кидневните си дейности и предпочитания;
§
да говори макар и бавно, с по-дълги паузи и

с произношение и интонация, ненарушаващи
разбирането;
§
да владее компенсаторни комуникативни стра
тегии.

При диалогична реч:
§
комуникативно съответствие: адек
ватност по отношение на ситуацията, партньора;
§
разбираемост на произношението;
§
уместна употреба на лексиката;
§
съобразяване с изучените граматич
ни норми на езика.

д
а представя накратко личните си данни във
формуляр или въпросник;
§	да описва с елементарни изрази и фрази себе
си и хора от близкото обкръжение;
§ д
а пише кратък текст за картичка, електронно
съобщение или писмо, по зададени опори,
като при необходимост ползва речник;
§ д
а изпълнява елементарни проекти (творчески
задачи) по зададени познати и/или изучени
теми.

§

§

При монологична реч:
§
кратко описание;
§
съдържателно съответствие: адек
ватност по отношение на поставената задача;
§
уместна употреба на лексиката;
§
разбираемост на изказването, про
изношението, интонацията;
§
съобразяване с изучените граматич
ни норми на езика.

§
§
§

с
ъставяне на елементарен писмен
текст с ограничен обем думи;
уместна употреба на лексиката;
съобразяване с изучените граматич
ни и правописни норми на езика;
умение да се ползва речник.
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НИВО А2
Умение

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

§	да разбира най-същественото в кратки §
разбиране на общото съдържание;
послания, обяви и съобщения, представе- §	разбиране на комуникативната насочени с ясна дикция и нормално темпо на
ност на събеседника (цел, адресат);
речта, стандартно произношение и харак- §	разбиране на конкретни подробности,
терна за езика интонация;
които носят важна информация.
§	да разбира често употребявана лексика и
изрази, свързани с всекидневието, близкото обкръжение и др.;
§	да проследява кратък разговор между носители на езика, като идентифицира лицата, темата на разговора, изразените мнения и чувства;
§	да разбира основната информация от средствата за масово осведомяване (според
личните си интереси).

Четене

§	да определя темата и извлича основната
информация от ограничени по обем писмени текстове със стандартен език;
§	да се ориентира и открива необходимата
полезна информация в обяви, проспекти,
реклами, менюта, разписания, указания за
ползване и действие и др.;
§	да разбира кратки писма и електронни
съобщения, определяйки изразените в тях
намерения и чувства;
§	да търси и намира необходима информация в интернет среда;
§	да се ориентира в несложни текстове с помощта на илюстративен материал в тях
или като използва компенсаторни стратегии.

§ общо разбиране на съдържанието (съществени моменти в текста);
§ разбиране на основната тема;
§ разбиране на конкретни подробности;
§	разбиране на комуникативната насоченост и вида на текста.

Говорене

При диалогична реч:
§	да общува във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация
по познати теми;
§	да установява контакт при изпълнението
на лесни и обичайни задачи и дейности;
§	да участва в разговор с кратки реплики,
дори и да не разбира изцяло всичко,
разчитайки на помощта на събеседника;
§	да говори макар и бавно, с паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи
разбирането;
§	да владее компенсаторни комуникативни
стратегии.
При монологична реч:
§	да използва набор от изречения или изрази, за да опише с прости думи семейството и познати хора, условията си на живот
и обкръжаващата го среда;
§	да разказва за себе си, за настоящата си
и предходна дейност, за бъдещите си планове;
§	да изразява накратко своя преценка или
мнение по познати теми;
§	да говори макар и бавно, с паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи
разбирането;
§	да владее компенсаторни комуникативни
стратегии.

При диалогична реч:
§	съдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§	комуникативно съответствие: адекватност
по отношение на ситуацията, партньора;
§	уместна употреба и разнообразие на лексиката;
§	разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;
§ граматична коректност.

При монологична реч:
§ описание, кратък разказ;
§	съдържателно съответствие: адекватност
по отношение на поставената задача;
§	уместна употреба и разнообразие на лексиката:
§	разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;
§ граматична коректност.
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Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:
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Очаквани резултати

§	да формулира кратки съобщения и бележ- §	съответствие на вида, структурата и съки;
държанието на текста с поставената зада§ да попълва формуляри;
ча;
§	да пише писмо или електронно писмо с §	уместна употреба и разнообразие на лекцел покана или молба, извинение, отказ,
сиката:
изразяване на благодарност и др., използ- §	съобразяване с граматичните и правописвайки несложни изрази и връзки;
ните норми.
§	да описва накратко събитие от личния си
житейски опит;
§	да съставя кратък текст по зададени опори;
§	да изпълнява проекти (творчески задачи)
по зададени теми.
НИВО В1

Умение

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

§	да разбира несложни текстове на
стандартен език по познати теми;
§	да разбира общия смисъл на несложни
текстове от по-широки области на
обществения живот, с общо употребявана
лексика и с нормално темпо на говорене,
като
при
необходимост
използва
компенсаторни стратегии;
§	да разбира общия смисъл на информация
от средствата за масово осведомяване;
§	да
извлича
обща
информация
и
необходими подробности от текстове на
стандартен език по познати теми.

§	разбиране на общото съдържание;
§ разбиране на основна информация;
§ разбиране на подробности от текста;
§	намиране на конкретна информация в
текста;
§	разбиране на комуникативнaта насоченост
на събеседника (цел, адресат).

Четене

§	да разбира текстове на стандартен език
на познати теми и извлича основна
информация и конкретни подробности;
§	да разбира текстове (художествени и
научнопопулярни) на теми от ежедневието
и по актуални събития;
§	да
разбира
обяснения,
описания,
инструкции и др.;
§	да разбира описания на събития, чувства
и желания в лична кореспонденция;
§	да
търси
и
намира
необходима
информация в интернет среда;
§	да се ориентира в текстове и с помощта
на ограничен илюстративен материал,
като използва компенсаторни стратегии.

§
общо разбиране на съдържанието;
§
разбиране на основна тема;
§
разбиране на подробности на текста;
§	разбиране на комуникативното намерение
на автора (цел, адресат);
§	намиране на конкретна информация при
четене.

Говорене

При диалогична реч:
§	да води разговор по познати теми, дори
понякога да прави паузи, за да обмисля
и коригира казаното;
§	да изразява и реагира на чувства
(удивление, щастие, тъга, интерес,
безразличие т.н.);
§
да изразява лично мнение при общуване;
§	да се справя в речеви ситуации от
ежедневието по познати теми;
§	да говори относително гладко, без големи
паузи, с произношение и интонация,
близки до стандартните;
§	да владее компенсаторни комуникативни
стратегии.

При диалогична реч:
§	съдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§	комуникативно съответствие: адекватност
по отношение на ситуацията, партньора;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката:
§	разбираемост на изказването: произноше
ние, интонация, гладкост;
§	съобразяване с граматичните норми на
езика.

БРОЙ 95
Умение

Писане

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

При монологична реч:
§	да представя информация по дадена тема,
като успява да открои най-важното;
§	да
описва
случки,
събития
и
преживявания, като използва думи и
изрази от изучените теми;
§
да преразказва устно кратки текстове;
§	да обяснява и да посочва причините за
своите планове и намерения;
§	да прави кратка презентация на позната
тема;
§	да говори относително гладко, без
прекалено големи паузи, с произношение
и интонация, близки до стандартните;
§	да владее компенсаторни комуникативни
стратегии.

При монологична реч:
§	съдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката;
§	разбираемост на изказването: произ
ношение, интонация, гладкост;
§	съобразяване с граматичните норми на
езика.

§	да създава описателни и повествователни
текстове на теми от ежедневието и/или
по познати и актуални теми;
§	да
създава
кратки
информативни
текстове;
§	да попълва формуляри, анкети и др.
с изискване за подробна информация,
излагане на лично мнение или натрупан
опит;
§	да разработва проекти (творчески задачи)
по познати теми, като ползва различни
източници;
§	да води лична кореспонденция, като
описва събития и впечатления;
§ да разказва/преразказва история.

§	съответствие на вида, структурата и
съдържанието на текста с поставената
задача;
§	спазване на изискванията на съответния
жанр;
§	спазване на логическата свързаност и
последователност на изложението;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката;
§	съобразяване с граматичните и право
писните норми на езика.

НИВО В1.1
Умение

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

§	да разбира несложни текстове на
стандартен език по познати теми;
§	да разбира общия смисъл на несложни
текстове от по-широки области на
обществения живот, с общоупотребявана
лексика и с нормално темпо на говорене,
като при необходимост използва компен
саторни стратегии;
§	да разбира общия смисъл на информация
от средствата за масово осведомяване
(според личните си интереси);
§	да
извлича
обща
информация
и
необходими подробности от текстове на
стандартен език по познати теми.

§ разбиране на общото съдържание;
§ разбиране на основна информация;
§ разбиране на подробности от текста;
§	намиране на конкретна информация в
текста;
§	разбиране на комуникативнaта насоченост
на събеседника (цел, адресат).

Четене

§	да разбира текстове на стандартен език
на познати теми и извлича основна
информация и конкретни подробности;
§	да разбира текстове (художествени и
научнопопулярни) на теми от ежедневието;
§	да
разбира
обяснения,
описания,
инструкции и др. и с помощта на речник;
§	да разбира описания на събития, чувства
и желания в лична кореспонденция;
§	да търси и намира необходима информация
в интернет среда;
§	да се ориентира в текстове и с помощта
на ограничен илюстративен материал,
като използва компенсаторни стратегии.

§ общо разбиране на съдържанието;
§ разбиране на основна тема;
§ разбиране на подробности на текста;
§	разбиране на комуникативното намерение
на автора (цел, адресат);
§	намиране на конкретна информация при
четене.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Умение
Говорене

Писане

ВЕСТНИК
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Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

При диалогична реч:
§	да води разговор по познати теми, дори
понякога да прави паузи, за да обмисля и
коригира казаното;
§	да изразява и реагира на чувства (удив
ление, щастие, тъга, интерес, безразличие
и т.н.);
§	да изразява лично мнение при общуване,
като изразява съгласие или несъгласие;
§	да се справя в речеви ситуации от
ежедневието по познати теми;
§	да говори относително гладко, може и
с по-големи паузи, с произношение и
интонация, близки до стандартните;
§	да прилага компенсаторни комуникативни
стратегии.
При монологична реч:
§	да дава информация по дадена тема, като
успява да открои най-важното;
§	да описва случки, събития и преживявания,
като използва думи и изрази от изучените
теми;
§ да преразказва устно кратки текстове;
§	да посочва причини за свои планове и
намерения;
§	да прави кратка презентация на позната
тема;
§	да говори относително гладко, може и
с по-големи паузи, с произношение и
интонация, близки до стандартните;
§	да владее компенсаторни комуникативни
стратегии.

При диалогична реч:
§	съдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§	комуникативно съответствие: адекватност
по отношение на ситуацията, партньора;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката:
§	разбираемост на изказването: произноше
ние, интонация, гладкост;
§	съобразяване с граматичните норми на
езика.

§	да създава описателни и повествователни
текстове на теми от ежедневието;
§	да
създава
кратки
информативни
текстове;
§	да попълва формуляри, анкети и др.
с изискване за подробна информация,
излагане на лично мнение или натрупан
опит;
§	да разработва проекти (творчески задачи)
по познати теми, като ползва различни
източници;
§	да води лична кореспонденция, като
описва събития и впечатления;
§ да разказва/преразказва история.

§	съответствие на вида, структурата и
съдържанието на текста с поставената
задача;
§	спазване на изискванията на съответния
жанр;
§	спазване на логическата свързаност и
последователност на изложението;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката;
§	съобразяване с граматичните и право
писните норми на езика.

При монологична реч:
§	съдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§	уместна употреба и разнообразие на
лексиката;
§	разбираемост на изказването: произ
ношение, интонация, гладкост;
§	съобразяване с граматичните норми на
езика.

НИВО В2.1
Умение
Слушане

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:
§
§

§

§
§
§

д
а разбира сравнително сложни текстове
на стандартен език при нормално темпо на
говорене;
д
а разбира текст или разговор по познати
теми в дадена професионална област от
различни житейски ситуации (може да
използва компенсаторни стратегии);
д
а разбира основната и конкретна
информация
от
телевизионни
и
радиопредавания, интервюта, дискусии,
пиеси, както и филми на стандартен език;
д
а разбира основните идеи на сравнително
сложни текстове на по-абстрактни теми;
д
а използва различни стратегии при
разбиране на текста;
д
а разбира най-общо съдържащата се в
текста имплицитна информация.

Очаквани резултати
§
§
§
§
§

о
бщо
разбиране
на
съдържанието
(съществени моменти в текста);
разбиране на основната тема;
разбиране на подробности от текста;
р
азбиране на комуникативното намерение
на говорещия (цел, адресат);
разбиране на имплицитна информация.
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ДЪРЖАВЕН

Умение
Четене

Компетентности
В резултат на обучението ученикът може:
§

§

§
§
§
Говорене

Писане

ВЕСТНИК

д
а разбира основната идея и важността
на съдържанието на новини, статии и
репортажи по теми, свързани с неговите
интереси или актуални за обществото;
д
а разбира с помощта на речник текстове
по теми от областта на изкуството и
културата и да прави обобщение на
основните моменти;
д
а разбира лична и официална корес
понденция и с помощта на речник;
д
а търси и намира информация в интернет
среда;
д
а разбира най-общо съдържащата се в
текста имплицитна информация.

При диалогична реч:
§ д
а води разговор при активно и
равностойно участие в общуването, като
използва изучен набор от изразни средства;
§ д
а обменя фактологична информация по
теми, свързани с неговите интереси
§ д
а изразява емоции и отношение към
определени събития и преживявания;
§ да аргументира мнението си;
§ д
а говори сравнително гладко, с по-малки
паузи, с произношение и интонация,
близки да стандартните;
§ д
а владее компенсаторни комуникативни
стратегии.
При монологична реч:
§ д
а представя ясна и подробна информация,
свързана с интересуващите го области;
§ д
а описва подробно случки, събития и
преживявания и изразява лично мнение;
§ да разказва сюжета на филм или пиеса;
§ д
а изразява и обосновава свое мнение/
становище по даден проблем/въпрос;
§ да подготвя и прави презентации;
§ д
а говори сравнително гладко, с по-малки
паузи, с произношение и интонация,
близки да стандартните, като използва
изучен набор от изразни средства;
§ д
а владее компенсаторни комуникативни
стратегии.
§
§
§
§
§

§
§
§

С Т Р. 6 9
Очаквани резултати

§
§
§
§
§

общо разбиране на съдържанието;
разбиране на основната тема;
разбиране на подробности от текста;
разбиране на имплицитна информация;
р
азбиране на комуникативното намерение
на автора (цел, адресат).

При диалогична реч:
§ с
ъдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§ к
омуникативно съответствие: адекватност
по отношение на ситуацията, партньора;
§ л
ексика и фразеология: уместна употреба и
богатство на използваните средства;
§ р
азбираемост на изказването: произно
шение, интонация, гладкост;
§ с
ъобразяване с граматичните норми на
езика.

При монологична реч:
§ с
ъдържателно съответствие по отношение
на поставената задача;
§ к
омуникативно съответствие: адекватност
по отношение на ситуацията, партньора;
§ съответствие на вида текст;
§ л
ексика и фразеология: уместна употреба и
богатство на използваните средства;
§ р
азбираемост на изказването, произно
шение, интонация, гладкост;
§ с
ъобразяване с граматичните норми на
езика.

д
а пише ясни и подробни текстове по §
разнообразни и/или изучавани теми;
да пише резюме на текст;
д
а обобщава информация от различни §
източници;
да води официална кореспонденция;
§
д
а разработва проект (творческа задача)
по зададена тема, като използва различни
източници;
д
а
участва
в
диалогична
писмена
комуникация (чат, скайп, вайбър и др.)
д
а описва реални или въображаеми
събития;
д
а описва чувства, лични преживявания и
отношения.

с
ъответствие на вида, структурата и
съдържанието на текста с поставената
задача;
л
ексика и фразеология – уместна употреба,
богатство на използваните средства;
с
ъобразяване с граматичните и право
писните норми на езика.

С Т Р.
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П риложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 3
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Усвояване на естествените числа и принципа за образуването на редицата на естествените числа
· Овладяване на алгоритми за смятане – събиране, изваждане, умножение и дeлeние
·	Овладяване на знания за мерни единици за дължина, маса и време и на умения за действия с еднородни
именувани числа
· Разпознаване на геометрични фигури
· Формиране на начални умения за измерване и чертане
· Формиране на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модели
· Изграждане на умения за прилагане на някои рационални подходи при решаване на задачи
· Формиране на интерес към математиката
· Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност
Числа

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

3

4

5

Чете, пише и сравнява естествени числа.

Х

Х Х Х

Познава десетичната позиционна бройна система.

Х

Х

Събира и изважда естествени числа.

Х

Х Х Х

Умножава и дели с едноцифрено и с двуцифрено
число.

Х

Х Х

Разпознава римски цифри.

Х Х Х Х Х Х

Разпознава като части от цяло половина (една втора), Х
третина (една трета), четвъртина (една четвърт) и десетина (една десета).

Х Х

Разпознава точка, права и крива линия; лъч, отсечка,
ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност и
елементите им.

Х Х

Определя вида на ъгъл и на триъгълник.

6

Х Х

Използва връзките между компонентите на аритметичните действия за намиране на неизвестен компонент.

Равнинни
фигури

2

Х

Х Х Х

Чертае отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена
градусна мярка.

Х

Чертае триъгълник и правоъгълник върху квадратна
мрежа.

Х

Х

7

8

9
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Област на
компетентност
Измерване

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 7 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Познава мерните единици и връзките между произ- Х Х Х Х Х Х Х
водните им:
· дължина (мм, см, дм, м, км);
· маса (грам, килограм, тон);
· време (секунда, минута, час, денонощие, седмица,
месец, година, век);
· пари (стотинка, лев);
· ъгъл (градус).
Познава мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. Х Х Х Х Х
дм, кв. м, кв. км, декар).
Измерва отсечки и ъгли.

Х

Х

Извършва действия с изучените еднородни мерни единици за дължина, маса и лице и с пари.

Х

Х

Х Х Х Х

Намира обиколката на триъгълник и правоъгълник и
лице на правоъгълник.

Моделиране

Х

Използва правилно чертожните инструменти линия,
триъгълник, ъгломер и пергел.

Х

Моделира с числови изрази ситуации, описани с отно- Х
шенията „с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и
„пъти по-малко“.

Х Х Х Х Х

Описва ситуации от заобикалящия го реален свят с Х
математически модел.

Х Х Х Х Х Х Х

Интерпретира съдържателно информация от различ- Х
ни източници и получени резултати при решаване на
задачи.

Х Х Х Х Х Х Х

Прави правдоподобни предположения по събрани дан- Х
ни от заобикалящия го реален свят.

Х Х Х Х Х Х Х

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

Х

Х
Х

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и на математическа компетентност.
· Емпирично формиране на част от геометричните знания.
· Създаване на представа за аксиоматично изграждане на теория.
· Формирането на������������������������������������������������������������������������������������
м����������������������������������������������������������������������������������
атематическа компетентност за
�������������������������������������������������������
етапа трябва да става главно на познавателно и комуникативно ниво, като се развие способността ученикът да прилага математически разсъждения за решаване
на проблеми от други предметни области и от ежедневието.
· Математическата компетентност относно необходимите знания по математика на този етап включва
стабилно познаване на изучаваните рационални числа, мерки, мерни единици, геометрични фигури, основни
действия и основни математически понятия, разбиране на математическите твърдения, както и отношение
към въпросите, на които математиката може да предложи отговор.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
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Области на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Числа. Алгебра

Сравнява рационални числа и извършва действията
събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване (степен с естествен степенен показател, степен
с цял показател); закръглява рационални числа с определена точност;����������������������������������
у��������������������������������
мее да представя числата в стандартен запис.

X X X X X

Пресмята числови изрази в множеството на рационалните числа.

X X X X

Извършва действията (събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване с цял степенен показател)
с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания
с тях и пресмята стойност на цял израз.

X X X

Решава линейни уравнения без параметър, уравнения,
свеждащи се до линейни от вида ( ax + b )( cx + d ) = 0 и модулни уравнения от вида ax + b = c .

X X X

Решава линейни неравенства с едно неизвестно без
параметър.

X X X

Фигури и тела

1

2

3

4

5

6

Знае основните равнинни геометрични фигури: X X X X X
триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник
и окръжност, техните елементи, видове, техни свойства и признаци и умее да ги прилага.

7

8

9

Х

X

X
X X

Познава права призма, пирамида, прав кръгов цилин- X X X X X X X X
дър, прав кръгов конус, знае елементите и развивките
им; познава сфера и кълбо и знае елементите им.

Функции. Измерване

Логически знания

Определя по вид и намира ъгли, получени при преси- X
чането на прави в равнината.

X X X

Прилага признаците за еднаквост на триъгълници.

X

X X X

Прилага Питагоровата теорема.

X

X X X

Построява геометрични обекти, описани в основните X
построителни задачи.

X X X

Прилага формулите за периметър и лице на основни X
равнинни фигури.

X X X

X

Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на X
ръбести и валчести тела.

X X X

X

Разбира връзките между кратни и производни на мер- X
ните единици и умее да преминава от една мерна
единица в друга.

X X X X

X

Построява точка по дадени координати и определя X
координати на точка спрямо Декартова координатна
система в равнината.

X

X

Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите X
съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието „не“ и на
релациите „следва“ и „еквивалентност“.

X X X X X X X

Преценява вярност и рационалност в конкретна ситу- X
ация и умее да обосновава изводи.

X X X X X X X

Образува на конкретно ниво отрицание на съждение. X

X X X X X X

Разбира смисъла на думите определение, аксиома, X
теорема, разграничава условие от заключение на теорема.

X

X X

Познава метода за доказване на твърдение чрез до- X
пускане на противното.

X

X X X X

X

X X X

X
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Области на компетентност
Елементи от вероятности и статистика

Моделиране

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 7 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Събира систематично, организира и описва данни и X
ги представя по различни начини.

X X X X X X X

Разчита, интерпретира и оценява информация, пред- X
ставена с текст, с графики, с таблици или с диаграми.

X Х X X X X X

Умее да намира средноаритметично и да го използва X
за интерпретиране на данни.

X X X X X X X

Умее да намира подмножество на дадено множество X
и сечение/обединение на множества.

X X X X X X X

Използва множества от данни за отговаряне на X
въпроси и за решаване на задачи.

X X X X X X X

Знае понятието „случайно събитие” на най-просто X
ниво, може да пресмята вероятност на случайно събитие като отношение на възможности.

X X X X X X X

Умее да �����������������������������������������
построява кръгови
�������������������������������
диаграми���������������
и да интерпре- X
тира данни.

X X X X X X X

Умее да прилага определението на класическа веро- X
ятност.

X X X X X X X

Знае понятието „����������������������������������
�����������������������������������
процент���������������������������
“��������������������������
и умее да представя и на- X
мира определено количество по различни начини.

X X X X X X X

X

X X X X X X X

Оценява и интерпретира съдържателно получен при X
моделиране резултат и предвижда в определени рамки очакван резултат.

X X X X X X X

X

X X X X X X X

Моделира с линейни уравнения или с уравнения, X
свеждащи се до линейни; моделира с линейни неравенства.

X X X X X X X

Знае понятието „пропорция“, основното свойство на X
пропорциите и може да го прилага при решаване на
задачи.

X X X X X X X

Познава права и обратна пропорционалност и умее X
да ги прилага в практически задачи.

X X X X X X X

Знае понятието „лихва“ и го прилага в задачи.

Моделира с числов или с цял алгебричен израз.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·	Формиране на логическо и пространствено мислене, наблюдателност и на математическа компетентност.
·	Формирането на математическа компетентност за етапа е нa познавателно, комуникационно и аналитично ниво, като се развие способността и желанието на индивида да използва математически методи на
мислене и на представяне – чрез формули, модели, конструкции, графики, диаграми – най-общо казано
„работа с данни“.
·	Математическата компетентност за първи гимназиален етап включва стабилно познаване на факти, основни величини и закономерности, както и набор от познавателни и практически умения, необходими
за решаване на задачи и проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи и инструменти.
·	Математическата компетентност на този етап предполага и поемане на отговорност за самостоятелно
изпълнение на задачи в процеса на обучение, както и проява на отношение и избор на решение и поведение съобразно конкретни проблеми и обстоятелства.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите
Дигитална компетентност

4

С Т Р.
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5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Области на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Числа. Алгебра

Познава реалните числа и умее да ги изобразява върху реалната права; сравнява ирационални числа, записани с квадратен корен, и извършва операции с тях.

X X X X X

Решава квадратни уравнения по формулата за намиране на корените им и прилага формулите за връзка
между корени и коефициенти на квадратно уравнение.

X X X

Извършва тъждествени преобразувания на рационални и ирационални изрази (съдържащи квадратни корени).

X X X

Решава:
– рационални уравнения, свеждащи се до линейни
или квадратни;
– рационални неравенства без параметър, включително и по метода на интервалите;
– системи уравнения от първа и втора степен с две
неизвестни без параметър чрез заместване или събиране;
– системи линейни неравенства с едно неизвестно без
параметър;
– ирационални уравнения без параметър, записани с
квадратни корени, съдържащи до два радикала.

X X X

Фигури и тела

Функции. Измерване

1

2

3

4

5

6

7

8

X

Знае основните равнинни геометрични фигури: X X X X X
триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, основните забележителни точки в
триъгълник, взаимното положение на прави и окръжности и може да прилага техните свойства.

X X

Знае признаците за подобни триъгълници и умее да
ги прилага.

X X X

X X

Знае:
X
– метрични зависимости в правоъгълен триъгълник
и умее да го решава;
– синусова и косинусова теорема;
– умее да решава произволен триъгълник;
– умее да решава правоъгълен и равнобедрен трапец;
– умее да решава успоредник.

X X X

Определя по вид и намира ъгли, свързани с окръж- X
ност, и познава вписани и описани многоъгълници;
прилага метрични зависимости в окръжност.

X X X

Познава успоредност и перпендикулярност между X
прави и равнини в пространството и умее да ги прилага за намиране на елементи на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.

X X X X X X

Знае:
X
– понятието числова функция, начини на задаване;
– понятията линейна и квадратна функция;
– свойства на линейната и на квадратната функция
(монотонност, най-голяма и най-малка стойност).
Умее да построява графики на линейна и квадратна
функция.

X X X

X

9
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Логически знания

Елементи от вероятности и статистика
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 7 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пресмята стойности на:
X
– изучените рационални функции и на аргумента им;
– тригонометрични функции при зададен аргумент и
на аргумента при зададена стойност на тригонометричната функция (за ъглите 30° , 45° , 60° ).

X X X

X

Прилага формулите за:
X
– лица на равнинни фигури;
– лица на повърхнини и обеми на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.

X X X X

Конструира числова редица по дадено правило; знае X
аритметична и геометрична прогресия и техните
свойства; решава практически задачи, свързани със
сложна лихва.

X X X X X

Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите X
съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието „не“ и на
релациите „следва“ и „еквивалентност“.

X X X X X X X

Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „за X
всяко“, „съществува“, „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“.

X X X X X X X

Прилага метода на еквивалентните преобразувания X
при решаване на уравнения, неравенства и системи.

X X X X X X X

Разграничава еквивалентни от нееквивалентни прео- X
бразувания при решаване на ирационални уравнения.

X X X

X X

Умее да конкретизира общовалидно твърдение и X
обосновава невярност на твърдение с контрапример.

X X X

X X

Образува на конкретно ниво отрицание на твърдение. X

X X X X X X X

Преценява вярност, рационалност и целесъобразност X
при избор в конкретна ситуация и обосновава изводи.

X X X X X X

Умее да декомпозира стереометрична задача на пла- X
ниметрични.

X X X X X X

Знае понятието множество, операции и релации, X
свързани с него, и умее да ги прилага в практически
задачи.

X X X X X X Х

Разграничава съединения без повторение в конкретна X
ситуация и ги пресмята по правилото за събиране,
по правилото за умножение на възможности или по
съответните формули.

X X X X X X Х

Знае понятието класическа вероятност и умее да пре- X
смята класическа вероятност в практически задачи.

X X X X X X Х

X

Умее да намира сечение/обединение на множества X X X X X X X X Х
и допълнение и подмножество на дадено множество.
Знае понятията генерална съвкупност и извадка.

X X X X X X X X Х

Умее да намира централните тенденции в данни – X X X X X X X X Х
мода, медиана, средноаритметично.
Разчита, интерпретира и оценява информация, пред- X X X X X X X X Х
ставена с графики, с таблици или с диаграми.
Моделиране

Знае понятието вектор, операциите събиране и изваж- X
дане на вектори, умножение на вектор с число.

X X X X X X Х

Моделира:
X
– с квадратна функция;
– с уравнения, свеждащи се до квадратни;
– с дробни уравнения;
– със система уравнения от първа или втора степен с
две неизвестни.

X X X X X X X
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оценява съдържателно получен резултат, коректност X
на аргументи и ги интерпретира; предвижда в определени рамки очакван от моделирането резултат.

X X X X X X X

Моделира процеси с прогресия.

X

X X X X X X X

Моделира с пермутации, комбинации и вариации.

X

X X X X X X X

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и на математическа компетентност.
·	Формирането на математическа компетентност за етапа е главно на комуникационно и аналитично ниво,
като се развие способността да прилага математически разсъждения за решаване на проблеми в другите
предметни области и ежедневието.
·	Математическата компетентност на този етап включва фактологични и теоретични знания в широк
контекст, както и набор от познавателни и практически умения, необходими за решаването на конкретни
проблеми. Това означава разбиране на дадена реална ситуация, която води до математическа задача;
решаване на задачата при използване на инструментни помощни материали (включително и технологии),
които могат да подпомогнат математическите дейности, както и дълбоко познаване на ограниченията
при използване на избраните инструменти.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И
ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Области на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Числа. Алгебра

Знае понятията степен и логаритъм и техните основни
свойства.

X X X X X

Знае понятието корен n-ти и неговите свойства.

X X X

Извършва тъждествени преобразувания на ирационални изрази, съдържащи квадратни и кубични корени, и корен 4-ти.

X X X

X

Решава:
X
– модулни уравнения и неравенства;
– ирационални уравнения и ирационални неравенства
с един радикал;
– основни показателни уравнения и неравенства;
– показателни уравнения, свеждащи се чрез полагане
до квадратни;
– основни логаритмични уравнения и неравенства;
–������������������������������������������������
логаритмични уравнения, свеждащи се чрез полагане до квадратни.

X X X

X X

Умее да решава успоредник, трапец, четириъгълник и X
правилен многоъгълник.

X X X

X X

Прилага знания от тригонометрията в планиметрията. X

X X X X X X

Фигури и тела

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Области на компетентност
Функции. Измерване

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 7 7
1

2

3

4

5

6

7

Знае тригонометрични функции на обобщен ъгъл, X
техните графики и свойства.

X X X

X

Умее да преобразува тригонометрични изрази и да X
намира стойност на тригонометрични изрази.

X X X

X

Умее да намира лице на четириъгълник и правилен X
многоъгълник.

X X X

X

функциите X

X X X

X

Знае
\

Логически знания

ВЕСТНИК

графиките
[ \



[  \



и

свойствата

на

8

9

X

[  \ D ɢ \ ORJ D [ .
[

Разбира смисъла на понятията „за всяко“, „съществува“, X
„необходимо условие“, „достатъчно условие“ и
„необходимо и достатъчно условие“.

X X X X X X X

Образува отрицание на твърдение; обосновава изводи. X X X X X X X X X
Преценява вярност, рационалност и целесъобразност X X X X X X X X X
при избор на подход към решаването на проблем.
Елементи от вероятности и статистика

Пресмята вероятност на сбор и на произведение на X
събития.

X X X X X X X

Познава механизмите за обработване, представяне и X
анализиране на реални статистически данни.

X X X X X X X

Оценява аргументи въз основа на анализ на реални X
данни.

X X X X X X X

Разчита и интерпретира информация, представена с X
графики, с таблици или с диаграми.

X X X X X X X

Знае понятието условна вероятност и умее да го при- X
лага за намиране вероятност на сечение на две събития.

X X X X X X X

Умее да разпознава и прилага модели на многократ- X
ни опити с два възможни изхода в конкретни практически ситуации.

X X X X X X X

Знае понятието геометрична вероятност и умее да я X
намира в конкретни ситуации върху правата и в равнината.

X X X X X X X

Умее графично да представя данните чрез хистограма X
и полигон.

X X X X X X X

Знае да построява и интерпретира таблица на акуму- X
лираните честоти.

X X X X X X X

X

X X X X X X X

Умее да оценява вероятност на съставно (сложно) X
събитие.

X X X X X X X

Използва свойствата на елементарните функции при X
решаване на екстремални задачи.

X X X X X X X

Умее да моделира геометрична ситуация с помощта X
на алгебричен или тригонометричен израз.

X X X X X X X

Моделира практически ситуации с алгебрични изрази. X

X X X X X X X

Умее да прилага вероятност на съставно (сложно) съ- X
битие при решаване на конкретни проблеми.

X X X X X X X

Използва свойствата на изучените функции при реша- X
ване на екстремални задачи.

X X X X X X X

Умее графично да представя акумулираните честоти.

Моделиране

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1, т. 4
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
В резултат на обучението в начален етап ученикът ще може да:
· Работи с конкретно дигитално устройство и знае основни правила за безопасна работа с устройството
· Разпознава вида на данните, с които работи, и знае как да запазва и изтрива файлове
· Изразява идеи чрез моделиране във визуална среда за блоково програмиране
· Създава анимиран проект с използване на алгоритми с условие и повторение
· Различава дигитална и реална идентичност и знае основни правила за работа в дигитална среда
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Дигитални
устройства

Дигитална
идентичност

Информация

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

Знае как да започне и приключи работа с конкретно стационарно или мобилно дигитално устройство

Х

Познава основните компоненти на дигиталното устройство и правилата за защита

Х

Познава основните здравни, екологични и етични
норми при работа с дигитални устройства

Х

Знае, че дигиталните устройства могат да изпълняват
задачи, ако им зададем ясни и точни команди чрез
специална среда, наречена операционна система

Х

Знае, че за участие в дейности в дигитална среда
трябва да има дигитална идентичност

Х

Х

Прави разлика между дигитална и физическа идентичност

Х

Х

Знае защо не трябва да предоставя лични данни в
дигитална среда

Х

Х

Познава основните заплахи в дигитална среда и
знае как да получи помощ при необходимост

Х

Х

Посочва примери за различни видове информация

Х

Знае, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на файлове, които може да се съхраняват в папки

Х

Разпознава файлове с различен вид информация в Х
средата, в която работи

Х Х

Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете

Х Х

7

8

9

Х
Х

Х

Х
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Алгоритми
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

Знае как да именува, запазва и изтрива файлове в Х Х
средата, в която работи

Х

Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване, копиране и разпространяване

Х

Познава една визуална среда за блоково програмиране, с която може да създаде дигитално съдържание

Х Х

Използва визуална среда за реализация на линеен
алгоритъм

Х

Използва изучаваната визуална среда за експериментиране

Х Х

6

7

8

9

Х

Х Х

Създава проект, включващ повторения и условия

Създава проект, който включва анимация с повече Х Х Х Х Х Х Х Х Х
от един обект и използване на звук и текст
Представя в реална и виртуална среда свой проект Х Х

Х

Х

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1, т. 5
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
В резултат на обучението в първи гимназиален етап ученикът ще може да:
· Обяснява предмета и ролята на информатиката при моделиране на обекти
· Разграничава и използва различни типове примитивни данни
· Обяснява и прилага основните етапи при създаване и изпълнение на компютърна програма
· Използва визуално програмиране за създаване на несложни приложни софтуерни продукти със съвременен интерфейс на управление
· Представя аргументирано софтуерно приложение пред публика
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Информатика

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Описва предмета и ролята на информатиката за моделиране

1

2

3

4

5

6

7

8

Х Х Х Х Х

Познава представянето на информация във вид на
данни

Х

Посочва примери на обекти и явления, при които е
практически приложимо използването на средствата на обектно-ориентираното моделиране

Х Х Х

Обектно-ориентирано Обяснява основните етапи при създаване и изпълпрограмиране
нение на компютърна програма

Х Х

Х

Х Х

9
Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

4

5

6

Х Х Х

Прилага обектно-ориентиран подход при създаване
на несложна компютърна програма
Описва основни начини за създаване, изпълнение
и тестване на програмен проект в интегрирана среда за разработка с използване на визуални графични средства

3

Х

7

8

9

Х Х

Х Х

Х

Х Х Х

Използва библиотеки от готови компоненти

Х Х Х Х

Спазва добър стил на програмиране
Графичен
потреби- Разбира и използва основни компоненти на среда за
телски интерфейс
визуално програмиране при разработка на софтуер

Х

Х Х

Проектира графичен потребителски интерфейс с
визуални средства

Х Х Х Х

Х

Избира подходяща графична компонента в съответствие с необходимата функционалност на графичния интерфейс

Х

Х

Умее да настройва свойствата на графичните компоненти

Х Х Х Х

Програмира подразбиращи се събития за основни
компоненти от графичния интерфейс

Х Х Х Х

Алгоритми и структу- Разбира същността на „тип данни“
ри от данни
Разграничава различни типове данни

Х Х

Х Х Х Х
Х Х Х

Определя подходящ тип данни за определена задача

Х Х Х Х
Х Х Х Х

Разбира същността на алгоритмите и начини за
описанието им

Х Х Х Х

Прилага основни управляващи конструкции
Структурира данни в едномерен масив

Х Х Х

Прилага основни алгоритми за намиране на сума,
минимален/максимален елемент и средно аритметично

Х Х Х

Чете и записва данни в текстов файл

Х Х Х

Софтуерни приложе- Използва визуално програмиране за решаване на
ния
несложни задачи

Х Х Х Х Х Х Х Х

Създава програми за графично изобразяване на геометрични обекти със стандартни средства в езика

Х Х Х Х

Х

Създава програмни приложения с мултимедийни
компоненти

Х Х Х Х

Х

Представя аргументирано разработено софтуерно Х Х
приложение пред публика

Х

Х Х

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1, т. 6
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в различни
сфери на обществения живот и за личностно развитие
· Творческо използване на възможностите на съвременните информационни технологии за обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация
· Изграждане на информационна култура, на критично и отговорно отношение към информацията
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област
на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

Компютърни системи Описва конфигурация на дигитално устройство Х
(стационарно и мобилно) и различни носители на
информация

2

3

4

5

6

7

8

9

Х

Описва елементи на графичния потребителски интерфейс и обяснява предназначението им

Х

Обяснява организацията на данни във файлова
структура

Х Х

Спазва основни правила и стандарти за работа с
дигитални устройства и носители на информация

Х

Умее да използва възможностите на дигиталните
устройства за възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание

Х

Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, извеждани от приложения и/или операционната система

Х

Извършва основни операции с файлове

Х

Извършва основни потребителски настройки на
операционната система

Х

Посочва примери на съвременните постижения в
областта на дигиталните технологии и приложението им

Х

Информация и инфор- Знае основни единици за измерване на дигитална
мационни дейности
информация

Х Х

Описва основните информационни дейности

Х

Разграничава употребата на различните видове
софтуер

Х

Подбира подходящ софтуер за решаване на конкретен проблем

Х

Х
Х

Х

Х

Използва компютърни програми за работа с текст, Х Х Х Х Х Х Х Х Х
графика, звук, видео, електронни таблици и презентации
Създава, обработва и съхранява графична, текстова Х Х Х Х Х Х Х Х Х
и звукова информация и ги комбинира
Обработва мултимедийно съдържание
Работи в екип при създаване на проект
Електронна
кация

комуни- Познава приложенията на интернет за комуникация и споделяне на информация

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х
Х

Взаимодейства в мрежова среда за обмен на данни
и ползване на споделени ресурси

Х Х

Осъществява сътрудничество чрез дигитални канали

Х Х

Х

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

Област
на компетентност

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

Търси и извлича информация при изпълнение на
различни учебни задачи в мрежова среда

4

6

Х

7

8

9

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х

Знае и където е възможно, употребява български Х
термини при описание на дейностите в дигитална
среда

Х

Представя в реална и виртуална среда своя проект Х
пред публика

Х

Познава и спазва правилата за безопасна работа с
дигитални устройства и компютърни мрежи

Х

Разбира същността на компютърните вируси и злонамерен софтуер, както и възможностите за предпазване от тях и отстраняването им

Х

Уважава правото на интелектуална собственост
при използване на програми, файлове с данни и
работа в компютърна мрежа

Х

Познава и спазва етични норми и поведение при
работа в дигитална среда

Х

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

5

Х

Има представа за значението на електронните комуникации за функционирането и развитието на
обществото
Информационна кул- Изброява основни начини за търсене и обработване
тура
на дигитална информация

3

Х

Х

Х

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Насочване на обучението предимно към придобиване на практически умения за ефективно прилагане на подходящи информационни технологии при решаване на ежедневни и актуални задачи за
всеки гражданин на съвременното общество
· Осигуряване на обучение, даващо възможност за:
– познаване на най-новите постижения в областта на компютърните системи и мрежи и възможностите, които предоставят за комуникация, съвместна работа и личностно развитие
– познаване на различни видове съвременни операционни системи
– разграничаване на глобални и локални компютърни мрежи, разпознаване на основни мрежови
устройства и съобщителни среди и предназначението им
– използване на възможностите на популярни приложни програми за повишаване на качеството и
ефективността на работата
– развиване на умения за самостоятелно учене при разучаване на непознат софтуер и надграждане и осъвременяване на придобити знания и умения за използване на нови технологии
– работа онлайн в екип върху общ документ
– с ъздаване и публикуване на сайтове в интернет по избрана тема
– формиране на умения за работа в екип при разработване, защитаване и документиране на групов проект
– изграждане на информационна култура за безопасно, етично и законосъобразно общуване в интернет – социални мрежи, дискусионни форуми и др.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
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компетентност
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 8 3
1

2

3

4

5

Компютърни системи Дава примери за съвременни постижения в област
та на дигиталните технологии
Използва целенасочено съвременни дигитални устройства
Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни устройства
Информация и инфор- Посочва различни начини за архивиране на данни
мационни дейности
и ги прилага
Обработва и съхранява и графични изображения в
различни формати
Извършва основна обработка на звук и видео

Х Х Х Х Х

Използва възможностите на приложни програми
за повишаване на качеството и ефективността на
работата
Умее да инсталира и деинсталира приложни програми
Използва подходящи технологии за търсене на информация и прилага адекватни техники за нейното
критично и системно филтриране при решаване на
даден информационен проблем
Ползва самоучител и/или помощна система при работа в непозната информационна среда
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като
използва специализиран софтуер
Обяснява целите и възможностите на средата за
електронно обучение
Работи в група при разработване и защита на проект и изготвяне на необходимата документация
Работи онлайн в екип върху общ документ

Х Х Х Х Х

Описва основните комуникационни устройства и
преносни среди, от които се изграждат локалните и
глобалните компютърни мрежи
Посочва основни средства за защита на информацията в мрежова среда
Обяснява предназначението и основните възможности на съвременните устройства за мобилни технологии и трансфер на данни и използва системи за
глобално позициониране
Посочва основни интернет сайтове на правителствени и неправителствени организации, предоставящи информация и услуги на гражданите
Дава примери за използване на електронно разплащане чрез интернет и потенциални опасности
Описва предназначението и принципите за използване на социалните мрежи и блоговете
Разбира рисковете, свързани с работа в мрежова
среда, и прилага съответни мерки за защита
Посочва основни нормативни документи, свързани
със: защита на личните данни, електронен подпис,
компютърни прес тъплен ия и авторско право (по
отношение на компютърни програми и данни)
Спазва етични норми и установени правила при
участие в интернет дискусионни общности
Осъзнава отговорността при публикуване на информация в публичното пространство
Съблюдава спазването на правилата за етично поведение в мрежова среда при работа в екип, без
да ограничава правото на равнопоставен достъп и
лична свобода на останалите членове

Х Х Х Х Х

Електронна
комуникация

Информационна
култура

Х Х

6

7

8

Х Х

9

Х

Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х

Х
Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х
Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х
Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х
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Приложение № 7
към чл. 6, ал. 1, т. 7
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Обогатяване на представите и понятията за родния край и за България като родина на всички български граждани
· Запознаване с границите и забележителностите на България и с нейното местоположение в Европа
· Запознаване със значими личности и фрагменти от историята на България
· Формиране на позитивно отношение към българското културно наследство и историческите паметници
· Формиране на чувство за национална принадлежност в социалния контекст на етническо разно
образие и толерантни взаимоотношения между българските граждани
· Изграждане на по-широка сетивна и емоционална представа за красотата на природните забележителности на България
· Формиране на чувство за съпричастност към другите и желание за общи дейности в полза на обществото
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Област на компетентност
Човекът и неговата среда

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

Посочва връзката между особеностите на
природната среда и трудовата дейност на хората.
Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда.
Дава примери за промени в околната среда
и бита на хората, настъпили в резултат на
някои технически нововъведения.

Х
N

5

6

7

8

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Илюстрира с примери принадлежността си
към социални групи и общности – семейство, училищен клас и училищна общност.

Х

Разграничава държавни институции и орга- Х
ни на местната власт.

Х

Преценява опасни за живота и здравето си- Х
туации (бедствия, аварии, инциденти) и към
кого да се обърне при нужда.

Х

Х

Х

Х

Национално и културно на- Описва елементи от ежедневния живот на Х
българите през различни епохи.
следство
Разказва за ярки личности и събития в бъл- Х
гарската история.
Разбира ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на
българския народ.

Х

9

Х Х
Х

Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Област на компетентност

България – част от Европа

ВЕСТНИК
1

2

3

4

6

7

8

Открива общи белези в празниците на раз- Х
лични етноси в България.

Х Х

Х

Дава примери за значими културни пости- Х
жения на българския народ.

Х

Х

Изброява забележителности в столицата на Х
Република България.

Х

Разграничава националните символи и сим- Х
воли на Европейския съюз.

Х

Описва най-общо природните области в Х
страната.
Х Х

Х Х

Посочва по географска карта местоположе- Х Х
нието на Балканския полуостров в Европа и
на Европа в света.

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Познава географската карта на България.
Съставя кратки описания на обекти и събития. Х
Коментира данни, представени чрез схеми,
таблици и други източници на информация.

Х

Х Х Х

Илюстрира с примери връзките на България Х
с Европа и света.

Разграничава матeриални от писмени източници на знания.

9

Х Х Х Х Х

Определя по карта географското положение
на България в Европа и на Балканския полуостров.

Източници на знания

5

Х Х
Х

Х Х

Приложение № 8
към чл. 6, ал. 1, т. 8
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани със значими обществено-политически, стопански и културни явления и процеси в световната и българската история
· Разбиране ролята на човека в историческия процес
· Формиране на умения за работа с исторически източници
· Възпитаване на уважение към историята и традициите на България, на други народи и към националното и световното културно-историческо наследство
· Разбиране на историческите корени на съвременния свят
· Поставяне на основите на ключови обществени и граждански компетентности и културна осъзнатост в днешния все по-плуралистичен и все по-взаимосвързан свят
· Формиране и развитие на умения за творчеси изяви и работа в екип
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

Фундаментите на съ- Описва възникването на цивилизации, държави, Х
временния свят
форми на държавно управление и институции.

Х

Познава основни държавни институции и техните Х
функции.

Х

Разграничава видовете власти.

Х

Описва и обяснява стопански, политически и ду- Х
ховни промени по зададени показатели.

Х

Назовава основни права и задължения на българ- Х
ските граждани според Конституцията на Република България.

Х

Обяснява основни исторически понятия, с които Х
работи, и може да посочи примери за тях.

Х

Различава причини и последици за значими събития в световната и българската история.

Х

Различава и описва характерни паметници на наци- Х
оналната и световната култура.

Х

Описва появата и развитието на религии и техни Х
основни елементи.

Х

Х

Определя принадлежност към общност въз основа
на езика и религията.

Х

Х

Дава примери за взаимни влияния между различни
култури.

Х

Х

Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот.

Х

Дава примери за устойчивост и промени в начина Х
на живот през различните исторически епохи.

Х

Описва живота на исторически личности.

9

Х

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Човекът в историята

8

Х

Установява синхронност или асинхронност между
събития и личности.

Национално и
световно историческо
и културно наследство

7

Х

Х
Х

Познава идеи за значими обществени промени.
Посочва примери за идеи, свързани с конкретни
историческ и личности.

Х Х

Х

Представя влиянието на технически и научни постижения върху всекидневния живот.
Източници на исто- Различава видове исторически източници.
Х
рията
Извлича информация от писмени документи, кар- Х
ти, изображения, схеми, диаграми.

Х
Х Х Х

Открива различия или съвпадения при описание Х
на едни и същи събития в различни исторически
източници.

Х

Изработва кратък и разширен план, прави писмено Х
описание на значима историческа личност, създава
кратък писмен отговор на исторически въпрос със
зададени опори.

Х Х

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Х Х

Х
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Овладяване на знания, умения и отношения, свързани със значими обществено-политически, стопански и културни явления и процеси в световната и българската история
· Разбиране на съвремеността като еволюция в резултат на множество процеси в историческото развитие
· Разбиране на демократични принципи и ценности като индивидуална отговорност, права на другите,
свобода и равенство на възможностите и формиране на уважение към тях
· Развиване на умения и формиране на компетентности за анализ и критично отношение към разнообразни исторически източници
· Развиване на умения за учене, основани на самостоятелна работа, работа в екип, споделяне на наученото и вземане на решения
· Изграждане на национална идентичност и уважение към българското и световното културно-историческо наследство
· Изграждане на компетентности за активна гражданска позиция и личностна реализация в условията
на културно многообразие и глобализация
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Фундаментите
на съвременния
свят

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

Открива връзката между политически, стопански,
идейни и социални промени.

Х

Описва основни политически възгледи и модели на Х
управление.

Х

Обяснява възникването и дейността на различни Х
институции.

Х

Прилага хронологични и/или пространствени ориентири при обяснение на териториални и/или обществени промени.

7

8

9
Х

Х

Х

Определя мястото на България в значими исторически процеси.

Национално и световно историческо и
културно наследство

6

Подбира и използва основни понятия при описа- Х Х
ние, сравнение и анализ на исторически събития и
процеси.

Х

Открива причини и последици.

Х

Идентифицира и описва културно-исторически па- Х Х
метници със световно значение.

Х Х

Х

Обяснява традиции, принадлежащи на различни Х Х
култури.

Х

Х

Открива синхронност или асинхронност в културното развитие на различните общества и дава примери за взаимни влияния.

Х

Х
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Човекът в
историята

Източници
на историята

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

Оценява значението на националните и европейските приноси в световното културно наследство.

Х

Описва развитието на идеите за правата и свободи- Х
те на гражданите в различните общества.

Х

Представя различия в начините на живот, в рели- Х
гиозните вярвания и в ценностите на отделни общества.

Х

Оценява идеи и действия на личности в историята.

Х Х

8

9

Х

Х

Обяснява социални и икономически последици от
открития в областта на науката, техниката и технологиите.

Х Х

Х

Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за тяхното разрешаване.

Х Х

Х

Извлича и интерпретира информация от писмени Х Х Х Х Х
документи, карти, изображения, схеми, диаграми.
Проявява критично отношение при работа с различни исторически източници.

Х Х

Разграничава исторически факти от интерпретациите за тях.

Х

Създава писмен текст по зададен исторически Х Х
проблем и/или върху исторически източници.

Х Х

Търси, подбира и обработва информация с помощта Х Х
на ИКТ по зададени показатели.

Х Х Х Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

Х

Приложение № 9
към чл. 6, ал. 1, т. 9

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·Д
 а започне формиране на географската култура на учениците като част от тяхната обща култура
за ориентиране и за разумна дейност в географското пространство на глобално, регионално и национално ниво.
· Да се усвои система от географски знания за:
– природния облик на Земята;
– отделните континенти, океани и България;
– населението, селищата, политическата карта и стопанството.
· Да се формират умения за:
– получаване на информация от различни източници;
– интерпретиране и представяне на информация.
· Да се формират модели на разумно поведение в географското пространство.
· Да се формират ценности:
– интерес към географското знание;
– светоглед за взаимната връзка между природата и човека, за природата и нейното опазване;
– нравствено-естетически, насочени към разбиране на някои проблеми на хората в различните
континенти и България; за равенство между хората, осъзнаване необходимостта от сътрудничество и уважение между тях.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4 Дигитална компетентност

БРОЙ 95
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5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Планетата Земя

Характеризира Земята като планета.
Дава примери за взаимодействието между обвивките и влиянието на формата и движенията на Земята
върху природата и живота на човека.

X

X X

География на природата

Обяснява особеностите на природните компоненти
и връзките между тях.
Описва и разпознава природните зони на Земята.
Определя значението на природните компоненти и
природните зони като среда за живот и условие за
труд.
Обяснява необходимостта от опазване на природната среда.

X

X X

X

География на обществото и стопанството

Характеризира населението на света по основни демографски показатели.
Описва основните форми на заселване в света.
Назовава и описва основни проблеми на населението и селищата.
Познава политическата карта на света и нейните
промени, назовава някои международни организации.
Знае същността на стопанството; групира основни
стопански дейности.

X

X X

X

География на континентите и на страните

Определя какво изучава географията и описва важ X
ни открития за опознаването на света и развитието
на географското познание.
Характеризира географското положение и границите на континентите, океаните и избрани страни.
Характеризира особеностите на природата на континентите и на океаните.
Характеризира политическата карта, населението,
стопанството в континентите и в избрани страни.

X

X X

X X

География на България

Характеризира географското положение и граници- X
те на България.
Характеризира природните компоненти и природните области в България.
Характеризира населението и селищата на България.
Обяснява формата на управление и държавното устройство на България.
Характеризира основни стопански дейности.

X

X X X

Географска
информация

Използва различни начини за ориентиране в при- X
родата.
Разпознава и използва елементи на географската
карта и глобуса.
Разпознава видове географски карти и основни способи за картографиране.
Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
Идентифицира и изрaзява мнение за географски
проблем(и) на базата на подбрана географска информация.
Представя географска информация в карта, текст,
различни графични изображения или чрез ИКТ.

X X X X X X X

X
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ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·Д
 а продължи формиране на географската култура на учениците като част от общата им култура за
ориентиране и за разумна дейност в географското пространство на глобално, регионално и национално ниво.
· Да продължи усвояването на система от географски знания за:
– природната структура на Земята и природноресурсния є потенциал;
– политическата и социално-икономическата организация на обществото, населението, селищата
и стопанството;
– основните географски региони в света и избрани страни в тях;
– географското положение, природата, населението, селищата, стопанството и районите в България.
· Да продължи формирането на умения за:
– получаване на информация от различни източници;
– интерпретиране и представяне на информация;
– генериране на географска информация.
· Да продължи формирането на модели на разумно поведение в географското пространство.
· Да продължи формирането на ценности:
– интерес към географското знание;
– светоглед за системата природа – общество – стопанство;
– опазване на околната среда;
– отговорност, толерантност и уважение към културното многообразие от позицията на граждани
на България, Европа и света.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност
Планетата Земя

География на природата

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята.
Прави изводи за влиянието на формата на Земята и
движенията є върху протичащите явления и процеси в природата и живота на човека.

Характеризира геосферите и природните комплекси.
Оценява природноресурсния потенциал на Земята.
Дефинира идеята за устойчиво развитие и обяснява
глобални проблеми.
География на обще- Анализира населението на света по основни демо- X
ството и стопанството графски показатели; коментира проблеми на демографското и социалното развитие.
Класифицира селищата по различни признаци; обяснява същността и формите на урбанизацията и коментира последиците от нея.
Обяснява промените в съвременната политическа
карта, причините за тях и основните форми на политическа организация на обществото.
Обяснява влиянието на факторите за развитие на световното стопанство и териториалното му разположение; знае основните белези и механизми на пазарната
икономика и показатели за икономическо развитие.
Характеризира по алгоритъм структурата и териториалната организация на стопанството.

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X X

X

X X

X

X

X X X

X
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ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 9 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

География на региони- Описва регионалната подялба на света: назовава X
те и на страните
признака за подялба и определя географското положение на съответните региони.
Демонстрира знания за политическите промени в
континентите; познава дейността на международни
организации и оценява значението им.
Характеризира по алгоритъм специфични особености на регионите в света.
Коментира особеностите в природния, демографския и стопанския облик на страни, типични представителки на региони в света.

X X X X

География на Бълга- Оценява географското положение и границите на X
рия
България.
Характеризира природните компоненти, природните
области в България и оценява техните ресурси.
Оценява демографската ситуация в България по основни демографски показатели.
Характеризира селища в България.
Коментира държавното устройство и управление в
България.
Характеризира стопанството в България.
Характеризира социално-икономическите райони на
планиране в България по алгоритъм.

X X X X X X X

Географска
мация

X X X X X X

инфор Идентифицира и локализира географски и икономи- X
чески обекти по карта.
Интерпретира географска и икономическа информация от различни източници.
Генерира географска и икономическа информация и
я представя в различни форми.

X X

Приложение № 10
към чл. 6, ал. 1, т. 10
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИЯ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Философията като себепознание на човека и познание за света, като умение за ориентиране в ценности и като културна традиция има за цел да подпомогне изграждането на цялостен възглед за света
· Познаване на основни идеи на философи, допринесли за облика на съвременната култура
· Обосноваване на взаимовръзките между областите на природонаучното и хуманитарното познание
· Развитие на автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в живота на социалната общност
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.
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Област на
компетентност
Себепознание

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

познава основни психологически понятия и теории:
личност, идентичност, самооценка, потребности и
мотивация, развитие, учене, общуване, социални
групи, любов и приятелство, зависимости, агресия,
емоционална интелигентност, психично здраве

3
X

4

5

6

7

8

9

X X

умее да анализира собствените си силни и слаби
страни по отношение на процесите на учене и на
постигането на лични и групови цели

X X X X

умее да разпознава и назовава емоционални състояния

X

умее да аргументира и да отстоява личната си пози- X
ция в различни ситуации на общуване (асертивност)

X X X

умее да изследва познавателен проблем, като работи
в малка група

X X X X

умее да разрешава конструктивно проблеми и конфликти

X X X X X

умее да взема обосновани решения

X

прилага придобитите знания за постигане на личност
но развитие и интегритет

X X X

осъзнава значението на съчувствието, емпатията и
толерантността за постигане на разбирателство между хората

X X

X

X

X X

зачита личното пространство на другите

X

X

полага усилия за изграждане на чувство на съпричастност и доверие в общността (групата)

X

X X

проявява желание за сътрудничество и конструктивност в общуването

X X X

Личност и общество познава основни понятия и теории от етиката, философията на правото и социалната философия:
свобода, избор, добро и зло, справедливост, законност, власт, политика, права и задължения, държава,
групова идентичност (етническа, религиозна, национална и наднационална), толерантност, гражданско
общество, конкуренция и сътрудничество, устойчиво
развитие

X

умее да анализира и оценява основанията на собствените си постъпки и избори (ценности, принципи,
мотиви и последици)
умее да анализира и оценява критично различни
исторически и съвременни норми на съвместен
живот в общността (етични, правни, религиозни,
политически)

X
X X

X X X X X

X X

прави автономен и отговорен морален избор

X X X

X X X

разбира споделените ценности в общността и приема
различието в убежденията на другите (толерантност)
проявява готовност за преодоляване на предразсъдъци и постигане на компромиси

X X

X

X X X X
X

аргументира лични предпочитания в изкуството, Х
като използва естетически категории
Познание и реалност познава спецификата на философското познание за
реалността, основни понятия и теории на философи- X X X
ята, мислене и съществуващо/битие, език, познание,
метод, истина, наука, култура и природа, живот и
смърт, смисъл, секуларност и религия

X X
Х Х

X X
Х

X

БРОЙ 95
Област на
компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 9 3
1

2

3

познава основни характеристики на философското мислене и културата в епохите на Античността,
Средновековието, Новото време и съвременността

X

изследва систематично проблеми, като създава хипотези и проверява валидността им (самостоятелно
или в общност)
анализира природни, социални и културни явления
от различни гледни точки

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X X

X

планира и управлява действия за постигане на желана промяна в общността (създава проекти)

X X X X X

умее да осмисля отделни явления от науката, изкуството и културата в историко-философски контекст

X X

X X

X

използва философски понятия и теории за осмисляне на личния си опит

X X X X

проявява постоянство, последователност и самодисциплина в процеса на изследване и учене

X

приема плурализма в гледните точки към познавателни и социални феномени

X X

X

осъзнава значението на философската традиция
като ресурс за формиране и обосноваване на личен
светоглед

X X X

разпознава философски концепции за красивото и
може да ги прилага към емблематични произведения на изкуството

Х Х Х

Критическо мислене познава основни понятия от логиката и теорията на X
и аргументация
аргументацията: рационалност, критическо и творческо мислене, теза, аргумент, дискусия, диалог, истинност и логическа валидност на аргументацията (понятие, съждение, умозаключение, логически закон)
умее да формулира проблем, теза и аргументи

9

X

Х

X X X

X

умее да участва в диалог и дискусия, като спазва X
съответни правила

X

X

X X

подбира и прилага различни стратегии на аргументация съобразно конкретната ситуация

X

аргументира мненията си и използва критическото X
мислене за рационализиране на личния си опит

X X X

осъзнава важността на диалога за преодоляване на X
агресията и постигане на сътрудничество
Основни познавател- анализира философски (или друг специализиран) X X X
ни и функционални текст: умее да формулира темата и проблема в текста,
да разпознава и анализира философски понятия, да
компетентности
формулира авторовата теза, да изразява и аргументира
ясно лична позиция, да реконструира аргументацията
на автора, да оценява текста в историко-философски
контекст, както и от гледна точка на жизнения си опит
създава аналитичен текст (философско есе) с ясна X
логико-аргументативна структура, в който формулира
проблем, изказва теза и я аргументира чрез прецизна
употреба на философски понятия, като спазва нормата на българския книжовен език
създава писмен анализ на казус: анализира проблемна X
ситуация, формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и прави аргументиран избор

X

X
X X

X
X

X

X X X X X X

разработва проект (социален и/или изследователски): X X X X X X X X X
анализира проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, управлява процеси

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

прави публично представяне (презентационни уме- X
ния): изразява прецизно идеите си пред публика на
книжовен български език и с подходящи реторични
техники, структурира информация съобразно целта на
представянето, визуализира съдържанието, активно,
критично и творчески използва разнообразни източници на информация и информационни технологии,
поддържа гъвкав контакт с аудиторията

4

5

6

7

8

9

X X X X X

Приложение № 11
към чл. 6, ал. 1, т. 11
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП ВТОРИ: ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·И
 зграждане на умения и нагласи за активно и конструктивно гражданско участие в общественополитическия живот
· Изследване същността, структурата и функциите на гражданското общество
· Ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се съвременен свят
· Насърчаване на отговорно поведение за участие в обществения живот
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
3
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област
Знания, умения и отношения
1
на компетентност
В резултат на обучението ученикът:
Гражданите, поли- Познава механизмите на вземане на институционалтиката и демокраци- ни решения и оценява тяхната легитимност
ята
Усвоява и практикува модели на демократическо
участие в ученическото самоуправление
Гражданите, власт Познава процедурите на взаимодействие с институ- Х
та и държавата
циите на местно, регионално и национално ниво
Различава компетентностите на централната и местната власт и оценява ролята и значението на местната власт за обществения живот
Може да участва във форми на граждански контрол
върху държавните институции и разработва идеи за
участие в тях
Разбира ролята на неправителствения сектор в гражданското общество
Идентичности и раз- Проявява способности да общува конструктивно в Х
личия в обществото различни среди и ситуации с оглед идентичностите
и различията в обществото
Разграничава различни видове малцинствени политики – асимилация, (авто)сегрегация, интеграция, и
изразява собствена позиция за тях
Осъзнава необходимостта за противодействие срещу
насилието и демонстрира стремеж към разрешаване
на конфликтни ситуации по градивен начин
Анализира европейската култура и ценности и дава
примери за взаимопроникване и културни влияния
Осъзнава своята европейска идентичност и правата
и отговорностите на европейското гражданство

2

3

4

5

6

7

Х Х Х

8

9
Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

БРОЙ 95
Област
на компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 9 5
1

2

Граждани, права и Разграничава частна от публична сфера на общест- Х
отговорности
вения живот
Обяснява процеса на демократично вземане на решения и отговорността на всеки гражданин
Оценява обществени явления от позициите на българското законодателство и правата на човека
Познава основни инструменти на социалната политика
Изследва казуси, свързани с нарушаване на правата на човека, и представя аргументирани решения в
писмен вид
Гражданите и ико- Анализира и привежда примери за икономическите
номиката
условия в България, Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво развитие
Определя мястото си и проектира бъдещето си в
контекста на икономическите отношения между Република България, Европейския съюз и света
Прави информиран избор за личностната си реализация

3

4

5

6

7

8

Х Х

9
Х

Х Х Х Х Х Х

България, светът и Познава и посочва реални примери за различни тиглобалните проблеми пове политически устройства (на държави, съюзи,
федерации) и типове демокрации (пряка, представителна, демокрация на участието)
Обосновава идеята за мира като условие за развитие
на цивилизацията
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството

Х Х Х Х Х Х

Приложение № 12
към чл. 6, ал. 1, т. 12
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ОКОЛЕН СВЯТ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Систематизиране на представите и жизнения опит на учениците за околната среда
· Изграждане на интегрирано познание за заобикалящия природен и социален свят като среда за
живот на човека
· Формиране на умения за проучване на промени в околната среда чрез откриване на данни, факти
и чрез наблюдения на процеси и явления
· Формиране на знания и умения за опазване на собственото здраве и за справяне в критични ситуации
· Формиране на стремеж към опазване на околната среда
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

7

8

Различава училището като институция и общност. Х

Х

Х

Изброява свои права и задължения в семейството
Х
и в училището.

Х

Х

Х

Х Х

Илюстрира с пример значението на принадлежност
Х
та на човека към род и Родина.

Х Х

Описва родния край и селището, в което живее.

9

Х

Разпознава сезоните в България и свързаните с тях
изменения в природата и в труда на хората.

Х

Посочва важни обществени и природни обекти в
населеното място.
Човекът и неговата
среда

Оценява безопасните места на пътя и поведението
на участниците в уличното движение.

Х

Х

Описва ситуации, които застрашават сигурността
и живота.

Х

Обяснява необходимостта от спазване на правила
в обществото – у дома, в училище, на улицата, на Х
публични места.

Х

Х

Х

Разпознава националните символи знаме, химн,
герб.

Х

Национално и култур- Разграничава официалните и битовите празници в
но наследство
Република България.

Х

Х

Дава примери за известни личности и събития,
свързани с миналото и настоящето на родния край.

Х

Х
Х

Разграничава неживата от живата природа.
Природното разнообразие

Групира растенията според стъблата и вида на листата им.

Х

Х

Групира животните на домашни и диви.

Х

Х

Определя значението на природното разнообразие
за живота на хората.

Х

Х

Назовава основните части на човешкото тяло и сетивните органи на човека.

и

Х

Човекът и здравослов- Изброява правила за здравословен начин на живот
Х
ният начин на живот и хранене.

Х

Х Х

Изброява дейности на човека, свързани с опазване
на околната среда.
Извършва проучвания на обекти, процеси и явления и опити с растения.
Откриване на света

Х
Х

Х

Х

Описва резултати от наблюдения на обекти от живаХ Х Х Х
та и неживата природа (по даден план и ориентири).
Проучва местоположение на обект в населено мясХ
то по част от карта-схема.

Х

Х
Х

Х

Приложение № 13
към чл. 6, ал. 1, т. 13
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с веществата, организмите, природните явления и процеси
· С тимулиране на интерес към природата и на стремеж за опазване на околната среда и собственото
здраве

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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· Формиране на умения за наблюдение и проучване на обекти, процеси и явления в природата
· Използване на първични (наблюдение, опити) и вторични (схеми, графики, модели и др.) източници
на информация, свързана с организми, тела, вещества, природни явления и процеси
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област
на компетентност

Вещества, тела
и организми

Природни явления
и процеси

Човекът и здравословният начин
на живот

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Различава тела и вещества по свойства и употреба.

Х

Разграничава по основни признаци неживите тела
от живите организми.

Х

Групира организмите на растения, гъби и животни; растенията – на дървета, храсти, треви; животните – на бозайници, птици, влечуги, земноводни,
риби и насекоми.

Х Х Х

Илюстрира с примери основни групи организми,
обитаващи водата и сушата, и приспособленията
им за живот.

Х

Разпознава Земята като планета от Слънчевата
система и Слънцето като основен източник на
светлина и топлина.

Х Х

Разпознава основни жизнени процеси в организмите – хранене, дишане, движение, размножаване,
растеж и развитие.

Х

Проследява измененията в състоянието на водата и
нейния кръговрат в природата (по схема).

Х

Илюстрира с примери движението на тела и разпространението на светлината и звука.

Х Х

Свързва смяната на деня и нощта и на сезоните с
движението на Земята.

Х

Илюстрира с примери необходимостта от енергия
за организмите, бита и промишлеността.

Х

Описва органи в човешкото тяло (по схема) и осХ
новни жизнени процеси при човека.

Х

Изброява правила за здравословен начин на живот
Х
и хранене.

Х

Х

Х Х

Посочва примери за вредни за човека вещества и
въздействия.

Х

Х

Х Х

Описва с примери основните замърсители на околната среда.

Х

Х

Х Х

Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата и мерки за нейното
опазване.

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х
Х

Х

Х

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

Област
на компетентност

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

Описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата природа (по даден план и ориен- Х
тири).
Наблюдения, експери- Извършва опити с тела, вещества и растения.
менти и изследване Измерва температура на въздуха, водата и телесна
температура.

4

5

Х

Х

Х

Х

6

7

8

Х Х Х

Разчита информация по модели, схеми, таблици,
Х
графики.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

3

9

Х

Х Х Х

Х

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
Учениците да усвоят знания, свързани със:
– С лънчевата система, светлината, топлинните, електричните и магнитните явления, движението
на телата, видове сили и тяхното действие;
– свойствата и приложението на прости вещества, химични съединения и смеси;
– основни жизнени процеси при живите организми, в това число и човешкия организъм;
– единството на природата в нейното многообразие;
– опазването на околната среда и многообразието на организмовия свят.
· Да придобият умения, свързани с ключовите компетентности по природни науки, за описване,
разпознаване, сравняване на обекти, явления и процеси, за решаване на различни проблеми; за
подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот.
· Да усвоят умения за наблюдаване и изследване на природни обекти; за работа с вещества, лабораторни
прибори, уреди и апарати; за спазване на правила при провеждане на експеримент; за адекватно
реагиране в ситуации, застрашаващи собственото здраве и здравето на другите, и оказване на първа
помощ.
· Да развиват математическата си компетентност при използване на модели, формули, графики
и за изчисления; дигитална компетентност за търсене, събиране, обработване и представяне на
информация и за създаване на компютърни модели; инициативност и предприемчивост за планиране
и организиране на познавателна дейност; социални и граждански компетентности за критично и
съзидателно мислене при вземане на решения; за творческо изразяване при изготвяне и представяне
на проекти.
· Да осъзнаят необходимостта от изучаване на природата и отговорно отношение към нея; да оценяват
рисковете от собственото поведение за здравето и околната среда.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Топлинни явления

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Характеризира телата с обем, маса и температура
и измерва тези физични величини.
Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и движението на градивните им
частици.
Описва явленията дифузия и топлинно разширение
и илюстрира с примери тяхното значение в природата и техниката.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Описва пренасянето на топлина чрез топлопроводност и конвекция и преходите между състоянията
на веществата с примери от всекидневието, природата и техниката.
Описва с опростени модели и схеми движението
на планетите и спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с движенията
на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения).
Дава примери за космически апарати, космически
изследвания и тяхното значение.
От атома до Космоса Разделя по определени признаци планетите от
Слънчевата система на две групи.
Разпознава Полярната звезда и някои най-известни
съзвездия.
Посочва Слънчевата система като част от нашата
Галактика – една от многото галактики във Вселената.
Описва качествено наелектризирането на телата,
взаимодействието на електричните заряди, протичането на електричен ток в прости електрически
вериги и разликата между проводници и изолатори.
Обяснява с примери, че при топлинното, светлинното и механичното действие на електричния ток
се извършва преобразуване на електрична енергия.
Електрични, магнитПознава и спазва основни правила за безопасна рани и светлинни
бота с електрически уреди.
явления
Илюстрира с примери действието на магнитни
сили (постоянни магнити), приложението на магнитните материали и магнитното действие на електричния ток (електромагнит).
Представя с лъчи (на качествено равнище) разпространението и отражението на светлината, получаването на сянка и пренасянето на енергия.
Разграничава видове движение (според траекторията) и прилага закона за пътя при равномерните движения – в примери от транспорта и безопасността
на движението.
Характеризира силите (големина, посока и приложна точка) и тяхното действие (уравновесяване на
сили, промяна на движението на телата, деформации).
Движение и сили
Описва качествено чрез опити, схеми и примери силата на тежестта, силите на триене и изтласкващата сила – от какво зависят, приложения (полезно и
вредно триене, плаване).
Обяснява с примери предимствата при използване
на прости механизми (лостове и макари).
Разграничава натиск и налягане при твърди тела,
газове и течности и пресмята налягане и плътност.
Разграничава (на схема и/или модел) вещества от
смеси.
Класификация на
веществата и номен- Описва разлики в свойствата на вещества и смеси.
клатура
Различава по схеми и модели прости и сложни веще-

С Т Р. 9 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х

X

ства (химични съединения).
Описва характерни свойства на водата и на съставX
Строеж и свойства на ните части на въздуха.
веществата
Описва разтворите като смеси от вещества.
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Х Х

X
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Описва веществата като изградени от атоми, йони
и молекули.
Описва словесно и с модели характерни свойства на
кислород, на водород и на желязо.
Свързва свойствата на веществата със значението им
за човека.
Описва въздействието на някои вещества върху
Значение на вещеоколната среда и здравето на човека.
ствата и опазване на
Дава примери за вещества – замърсители на околоколната среда
ната среда.
Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда.
Разпознава видове химични процеси по броя на изходните вещества и на продуктите на реакцията (химично съединяване и химично разлагане).
Изброява признаци и условия за протичане на хиХимични процеси
мичните процеси.
Дава примери за процеси, които протичат с отделяне или поглъщане на топлина.

БРОЙ 95
1

Назовава, описва и означава (върху изображение)
устройство на клетка, органи, системи от органи и
жизнени процеси при многоклетъчни организми.
Сравнява и групира организми по устройство и
функции.
Доказва връзки и зависимости между устройство и
жизнени процеси при групи организми.
Назовава, описва и означава (върху изображение)
органи, системи от органи и жизнени процеси при
човека.
Човешкият организъм Доказва връзки и зависимости между устройство
и жизнени процеси в човешкия организъм.
(превенция на
здравето)
Назовава увреждания и заболявания на човека и
предпоставки за възникването им.
Описва правила за превенция и здравословен начин на живот.
Свързва състоянието на околната среда със здравето на човека.
Описва и илюстрира с примери разнообразието
Организъм – срeда
от организми в България.
Прогнозира резултати от въздействия на човека
върху природата.
Извлича и представя информация от/чрез текст,
прости модели, схеми, графики, таблици и чрез
информационно-комуникационни технологии.
Извършва наблюдения на обекти в природата и
в учебната лаборатория, като анализира наблюНаблюдения, експе- даваното.
рименти, изследване Извършва експерименти за определяне на обем,
маса, температура и сила (със силомер) и за разделяне на смеси.
Оценява и подкрепя дейности, насочени към
опазване на личното и общественото здраве и на
околната среда.

3

4

5

6

7

8

9

X X
X

X X
X

X

X
X

X X

X
X

X X X
X

Описва качествено скоростта на химичните процеси. X
Структура на организмите и жизнени
процеси при много
клетъчните орга
низми

2

X

X
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х

Х Х
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Х
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Х

Х

Х
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Х
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Приложение № 14
към чл. 6, ал. 1, т. 14
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Да се усвоят знания и да се формират умения и отношения, свързани с многообразието на организ
мовия свят на структурна, функционална и систематична основа
· Да се формират умения и отношения, свързани с ключовите компетентности по природни науки и
с други ключови компетентности
· Да се формират практически умения за работа с лабораторни прибори, уреди и апарати, наблюдение
и изследване на природни обекти
· Да се създаде интерес към изучаване на живата природа и нейното опазване
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

3

4

5

Назовава таксони, в които са групирани организ
Х
мите.

Х

Разпознава (в текст или изображение) основни таксони от петте царства организми и техни предста- Х
вители.

Х Х Х

Структура, жизнени Сравнява и групира представители на един и същи
Х
процеси и класифика- таксон.
ция на организмите
Назовава, описва и означава (върху изображение)
типове клетки, тъкани, органи, системи от органи
Х
и жизнени процеси при едноклетъчни и многоклетъчни организми.

Организъм – срeда

2

6

7

8

9

Х

Х Х Х

Х
Х

Х Х Х

Х Х

Доказва връзки и зависимости между устройство и
Х
жизнени процеси при групи организми.

Х Х Х

Х Х Х

Представя същността и значението на устойчивото
Х
развитие за човечеството.

Х Х Х Х Х Х Х

Свързва представители на различните царства орХ
ганизми с дейности на човека.

Х Х Х Х Х Х Х

Изяснява влиянието на околната среда върху здраХ
вето на човека.

Х Х Х Х Х Х Х

Описва и илюстрира с примери биоразнообразието
Х
и защитени природни обекти в България.

Х Х Х Х

Прогнозира резултати от въздействия на човека
Х
върху природата.

Х Х Х Х Х Х Х

Разчита схеми, таблици, графики, диаграми.

Х

Наблюдения, експери- Извършва наблюдения на обекти в природата и в
Х
учебната лаборатория.
менти, изследване
Моделира структури и процеси.

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х

Х Х Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прилага правила за здравословен начин на живот
и нерисково поведение, последователност от дейст- Х
вия за оказване на долекарска помощ.

Х

Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на личното и общественото здраве и на окол- Х
ната среда.

Х Х Х Х Х Х Х

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

Х Х Х Х Х

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Да се формира на структурно-функционална основа система от понятия, свързани със структурата
и процесите в живата природа на клетъчно, организмово и биосферно равнище
· Да се усвоят умения и отношения, свързани с ключовите компетентности по природни науки и
други ключови компетентности
· Да се усвоят практически умения за наблюдения и изследване на различните равнища на организация
на живата материя, за превенция на здравето и опазване на околната среда
· Да се формира критично мислене и отстояване на позиция при решаване на конкретни казуси и
проблеми, свързани със собственото здраве, здравето на околните и опазването на околната среда
· Да се създаде мотивация за по-високи лични постижения в усвояване на знания за природата;
готовност за споделяне на придобитите знания и умения
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Назовава, описва и означава (върху схема, изображение, модел) клетки, тъкани, органи и системи от
органи и техните функции; увреждания, заболявания, правила за здравословно хранене и превенция
на здравето.
Разпознава (в текст или изображение) органи, сисЧовешкият
органи- теми от органи и жизнени процеси в човешкия орзъм – структура, жиз- ганизъм.
нени процеси, превенДоказва принадлежност на човека към клас Боция на здравето
зайници.
Аргументира ролята на превенцията на здравето и
здравословния начин на живот за функционирането на организма.
Дискутира етични проблеми, свързани с превенция
на здравето и здравословен начин на живот.
Назовава и означава (върху схема, изображение,
модел) химични елементи и съединения, надмолекулни комплекси, органели, видове клетки, процеси в клетката, видове клетъчно делене.
Клетка
Описва и представя (схематично или чрез символи) органични съединения, структури и процеси в
клетката, видове клетъчно делене.
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Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х
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Многоклетъчен
организъм

Биосфера
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Разпознава (в текст или изображение) структури и
процеси в клетката, видове клетки, видове клетъчно делене.
Сравнява и групира химични съединения, органели
и клетки по структура и функция; сравнява видове
клетъчно делене.
Дискутира съвременни постижения в областта на
биологията.
Назовава, описва и означава (върху схема или изображение) равнища на организация на многоклетъчния организъм.
Описва и означава (върху схема или изображение)
основни жизнени процеси и структурите, които ги
осигуряват при растения, животни, човек.
Сравнява и проследява в еволюционен аспект
структурите и процесите при растения, животни и
човек.
Разпознава и представя (чрез текст, схема, модел)
основни понятия, свързани с наследствеността и
изменчивостта на организмите.
Анализира и дискутира връзки и взаимоотношения: част – цяло, структура – функция, среда – организъм.
Дефинира основни равнища на организация на биосферата.
Разпознава и описва структурни елементи и процеси в основните равнища на биосферата.
Описва и анализира нежелани ефекти от замърсяването на водите, въздуха и почвата; необходимостта от опазване на биоразнообразието.
Прогнозира резултати от въздействието на човека
върху околната среда и устойчивото развитие.

С Т Р. 1 0 3
1

2

3

4

5

6

7

8

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

Описва хипотези и теории за произхода на живота и
еволюцията на организмите, вид и видообразуване,
Х
фактори на еволюционния процес, насоки и пътища
на еволюцията.

Х

Х

Назовава и разпознава (в текст, изображение, модел)
Биологична еволюция основни етапи на антропогенезата; групи доказател- Х
ства за еволюцията.

Х

Х

Илюстрира с примери биологичната и социалната
Х
еволюция на човека.

Х

Х Х

Х

Аргументира еволюционния процес въз основа на
Х
доказателства за еволюцията.

Х

Х Х

Х

Разчита и изработва схеми, таблици, графики, диаХ
грами.

Х Х Х

Извършва наблюдения на обекти и процеси в прироХ
дата и в лабораторни условия.

Х Х Х Х Х

Наблюдения, експери- Моделира биологични структури и процеси.
менти, изследване
Прилага правила за здравословен начин на живот.

9

Х Х
Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Оценява и подкрепя дейности, насочени към подкреХ
па на устойчивото развитие.

Х Х Х Х Х Х Х

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти. Х

Х Х Х Х Х Х Х
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Приложение № 15
към чл. 6, ал. 1, т. 15
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на система от взаимносвързани знания и умения за електрични, светлинни и звукови явления, за строежа на атома и атомното ядро, за Слънчевата система и Вселената
· Формиране на ключови компетентности по природни науки (познаване на основни принципи в природата и на основни понятия, принципи и методи на научно познание; установяване на причинно-следствени връзки, разбиране за възможните последствия от въздействието върху околната среда; способност да се използват научни данни за съобщаване на заключения, опиращи се на факти; способност да
се разпознават основните характеристики на научното търсене, както и да се съобщават разсъжденията
и заключенията, които са довели до тях; нагласа за любопитство към научния напредък, осъзнаване на
напредъка, но също и на свързаните с него ограничения и рискове)
· Развитие на математическа компетентност при използване на модели (формули, графики, схеми) и при
решаване на различни проблеми
· Развитие на умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот (разкриване
на екологични процеси и явления; единство на нежива и жива природа; за аргументация на правила
за безопасна работа, за превенция на шумовото замърсяване, за хармонично общуване с природата)
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Електричество

Светлина и звук

От атома до
Космоса

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дефинира електричен ток������������������������
�����������������������
и основни величини, коХ
ито го характеризират.

Х

Х

Коментира действието на електричния ток върху
човешкия организъм и мерките за безопасна рабо- Х
та с електрически уреди.

Х

Х Х Х

Х

Пресмята ток, напрежение, съпротивление, отделено количество топлина и мощност на тока в прости Х
електрически вериги.

Х

Х

Х

Описва разпространението, отражението, пречупването и разлагането на светлината (спектър, цвят
Х
на телата) и принципа на действие на окото и на
оптични уреди.

Х Х Х

Построява образ на предмет от плоско огледало и
от събирателна леща.

Х

Х

Сравнява основни видове огледала и лещи по техни
Х
елементи, характеристики и предназначение.

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Описва механични трептения, основни свойства и
X
приложения на звука.

X X X

X

Описва опростено по схема строежа на атома и
на неговото ядро (протони, неутрони), деленето на
Х
урана и приложението му в ядрената енергетика и
посочва източника на енергия в звездите.

Х Х Х Х

Х Х

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност

Наблюдение,
експеримент и
изследване

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

Сравнява състава и проникващата способност на
ядрените лъчения, дава примери за приложението
Х
и биологичното действие на лъченията и мерките
за опазване на околната среда.

Х Х Х Х

Групира по определени признаци планетите и малХ
ките тела от Слънчевата система.

Х Х

Х
X

9

Х Х

Описва в опростена форма видовете галактики,
Х
структурата и развитието на Вселената.

Х

Х

Разпознава изучавани обекти и явления в природаХ
та и в бита.

Х

Х Х X X Х

Извлича данни и друга информация от графики,
Х
таблици, схеми и чрез ИКТ.

Х Х Х Х

Демонстрира умения за получаване на оптичен образ на предмет, за свързване на електрически вериги и за практическо използване на електрически и
оптични уреди.

Х

Х

X Х Х

Измерва и определя по дадена инструкция стойности на физични величини (ток, напрежение, съпро- Х
тивление).

Х Х Х

Х

Прилага правила за безопасност при експериментална работа с електричен ток, при използване на
битова техника и за опазване на слуха и зрението.

Х

Х

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

Х Х

Х Х X

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на система от знания за механичните движения, запазването и превръщането на енергията, за топлинните, електричните, магнитните и светлинните явления, за механичните трептения,
механичните и електромагнитните вълни, за строежа на атома и неговото ядро, за елементарните
частици, небесните тела и Вселената като цяло
· С ъздаване на основа за профилирано обучение във втория гимназиален етап и за бъдеща професионална реализация
· Формиране на научен светоглед, на екологично съзнание, активна гражданска позиция и на съвременни комуникационни умения
· Изграждане на практически умения за подготовка и провеждане на наблюдения и опити, за работа
с физични уреди и апарати, за измерване на физични величини и за проверка на закономерности
· Развитие на познавателния интерес и на интелектуалните и творческите способности на учениците
в процеса на решаване на физични задачи и изпълнение на експериментални изследвания, както и
на уменията за самостоятелно придобиване на физични знания в съответствие с личностните потребности и интереси
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.

106

Област на
компетентност

Механика

Топлинни явления

Електричество и
магнетизъм

Трептения и вълни

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описва движението и взаимодействието на телата
с величини като скорост, ускорение, сила, механичХ
на работа и мощност, кинетична и потенциална
енергия.

Х

Х Х Х

Х

Формулира принципите на механиката, закона за заХ
пазване на енергията и законите на хидростатиката.

Х

Х Х

Х

Прилага законите за праволинейно движение с постоянно ускорение и принципите на механиката (с
примери от транспорта и безопасността на движени- Х
ето и при свободното падане на телата), закона за запазване на енергията и законите на хидростатиката.

Х Х Х Х Х Х Х

Илюстрира с примери важни практически приложения на условията за равновесие на твърди тела, Х
течности и газове.

Х Х Х Х Х

Х

Описва топлинните явления на макроскопично и на
молекулно равнище с величини като температура,
вътрешна енергия, количество топлина, специфичен Х
топлинен капацитет, специфична топлина на топене
и изпарение.

Х Х Х Х

Х

Описва на експериментална основа процесите с идеален газ, прилага газовите закони за изотермен, изо- Х
барен и изохорен процес.

Х Х Х

Х

Формулира и прилага първия принцип на термодинамиката (енергетичен анализ на адиабатния и изо- Х
хорния процес).

Х Х Х Х

Х

Описва действието на топлинните машини и
илюстрира с примери възможностите за ефективно Х
и екологично използване на енергията.

Х Х Х Х Х Х Х

Описва електростатичните и магнитните взаимодействия чрез електрично и магнитно поле и тех- Х
ните основни характеристики.

Х Х Х Х

Разграничава веществата според техните електрични и магнитни свойства на проводници (свръхпроводници), полупроводници, диелектрици, диа-, Х
пара- и феромагнитни вещества и дава примери за
приложението им.

Х Х Х Х

Х

Обяснява на качествено равнище явлението елекХ
тромагнитна индукция и негови приложения.

Х Х Х

Х

Прилага основни закономерности при постоянния
електричен ток и за ефективните стойности на про- Х
менливия ток.

Х Х Х Х Х

Х

Описва различни източници на електричен ток и
начини на производство, съхранение (кондензато- Х
ри) и пренасяне на електроенергия.

Х Х Х Х Х

Х

Коментира възможностите за пестене на електроенергия и решаване на свързаните с нейното произ- Х
водство екологични проблеми.

Х Х Х Х Х Х Х

Описва с примери свободни (собствени), затихващи и принудени трептения, явлението резонанс и
Х
разпространението на различни видове механични
вълни.

Х Х Х

Разграничава електромагнитните от механичните
Х
вълни по основни характеристики и свойства.

Х Х Х

Х

Х

Х

БРОЙ 95
Област на
компетентност

Светлина

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 1 0 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Използва основни величини и съотношения при
хармоничното трептене, хармоничните механични
Х
вълни, звука и монохроматичните електромагнитни вълни.

Х Х Х Х

Илюстрира с примери как специфични свойства (в
зависимост от честотата) на звука и електромагХ
нитните вълни се използват от организмите, в медицината, комуникациите и други технологии.

Х Х Х Х Х Х Х

Описва разпространението, отражението, пречупването, дисперсията, интерференцията и дифракциХ
ята на светлината и илюстрира с примери приложенията на тези светлинни явления.

Х Х Х Х

Х Х

Описва явления, в които се проявяват квантовите
свойства на светлината (топлинно излъчване, фоХ
тоефект) и дава с примери приложенията на тези
явления.

Х Х Х Х

Х

Прилага основни закономерности при отражение и
пречупване на светлината, топлинно излъчване и Х
фотоелектричен ефект.

Х Х Х Х

Х

Характеризира микрочастиците с вълни на Дьо
Бройл и дава примери за явления, при които се
Х
проявяват вълновите свойства на частиците (дифракция на електрони).

Х Х Х

Х

Обяснява излъчването и поглъщането на фотони,
луминесценцията, лазерното и рентгеновото излъчХ
ване с помощта на квантов модел на атома и дава
примери за тяхното приложение.

Х Х Х Х

Х

Описва основните характеристики на атомните
ядра, промените в радиоактивните ядра, процесите на делене и синтез на ядра и дава примери
Х
за приложения на ядрените лъчения и енергия, за
От атома до Космоса биологичното действие на йонизиращите лъчения
и свързани с тях рискове и екологични проблеми.
Изброява елементарни частици (лептони и кварки),
частици, изградени от кварки (мезони и бариони) и Х
сравнява фундаменталните взаимодействия.
Познава съвременни аспекти на връзката между
физиката на микросвета, астрофизиката и космологията (ядрен синтез и еволюция на звездите, Големият взрив).
Извършва наблюдения и опити, проверява експериментално физични закономерности.
Извършва лабораторен експеримент, обработва получените данни и ги представя таблично и графично, включително и чрез ИКТ.
Използва прости физични и математични модели,
Наблюдение, експери- алгоритми за решаване на задачи и проблеми, измент и изследване
влича информация от различни източници и със
средствата на ИКТ.
Обобщава резултатите от изследвания и прави изводи за причинно-следствени връзки във физични
явления.
Демонстрира умения за безопасна работа с електричен ток, уреди, апарати, вещества.

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х
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Приложение № 16
към чл. 6, ал. 1, т. 16
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на знания и умения от учениците за химичната символика; за свойствата и приложението на прости вещества и химични съединения и за опазването на околната среда; за периодичния
закон и закономерности в Периодичната система (таблица)
· Формиране и развиване на умения за: извършване на прости химични опити при спазване на правила за безопасна работа; извършване на прости пресмятания на физични величини; търсене и
извличане на информация от различни източници (текстове, таблици, схеми, модели), включително
и чрез използване на информационно-комуникационни технологии
· Формиране и развиване на интелектуални умения за целенасочено наблюдаване, описване, разпознаване, сравняване на вещества, процеси и явления по зададени признаци
· Формиране на отговорно отношение към собственото здраве и здравето на другите, към околната
среда и нейното опазване
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Област
Знания, умения и отношения
1 2 3 4 5 6
на компетентност
В резултат на обучението ученикът:
Класификация на ве- Разграничава прости вещества и химични съединеX X Х
ществата и номенкла- ния по химични формули и модели.
тура
Класифицира изучените прости вещества и техни
X
Х
съединения като метали и неметали, оксиди, соли,
основи и киселини.
Различава алкални метали и неметали от халоген- Х
X
Х
ната група по описание на свойствата им.
Записва с химични знаци и формули химични елеX
Х
менти, прости вещества и химични съединения.
Образува по правила наименованията на бинарни
X
Х
неорганични съединения по дадени формули.
Описва структурата на Периодичната таблица.
Х
X
Х
Определя мястото на химичните елементи в ПеX
Х
риодичната система (таблица) и го свързва със
свойствата на техните прости вещества и химични
съединения.
Строеж и свойства на Описва свойствата на веществата натрий, хлор, на- Х
X
Х
веществата
триева основа и солна киселина.
Разпознава натриева основа и солна киселина по
X
Х
свойства.
Предвижда свойства на метали и неметали и на Х
X
Х
техни химични съединения по мястото им в Периодичната система (таблица).

7

8

9

X
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Област
Знания, умения и отношения
на компетентност
В резултат на обучението ученикът:
Значение на вещества- Свързва свойствата на веществата със значението
та и опазване на окол- им за човека.
ната среда
Описва въздействието на някои вещества върху човека и околната среда.
Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда и здравето на човека.
Химични процеси
Разпознава видове химични реакции (разлагане,
съединяване и заместване) по описание или по химично уравнение.
Описва процеса неутрализация.

1

2

4

5

6

7

8

X X X X X

9
X

X

X

Х X X X X

X

X

X X X X X

Х

X Х Х

Х
Изразява с химични уравнения свойства на алкални метали, неметали от халогенната група и техни
съединения.
Експеримент, изслед- Разпознава международните предупредителни знаване и изчисления
ци за опасни свойства на веществата.
Извършва химични експерименти за разпознаване
на киселини и основи и представя резултатите в
протокол по образец.
Спазва правила за безопасна работа с киселини и
основи и за оказване на първа помощ.
Решава задачи, като използва величините маса, относителна молекулна маса и масова част.
Извлича и представя информация за вещества и
процеси от/чрез текст, модели и таблици по зададени показатели, включително и чрез използване на X X
информационно-комуникационни технологии.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

3

X
X

X

X X

X

X

X

X

Х Х

X

Х

Х
X X
Х
X

X X X X X X X

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В ТОЗИ ЕТАП
· Формиране на знания за класификацията, строежа и свойствата на основни видове органични и
неорганични вещества; тяхното значение и въздействието им върху здравето и околната среда
· Формиране на специфични за химията умения за: работа с вещества, лабораторни прибори и апаратура; планиране и провеждане на експерименти по инструкции; оформяне на протоколи по образец
и представяне на резултати от изследователска дейност в различна форма; решаване на задачи
· Формиране на умения за наблюдаване и сравняване на обекти; установяване на причинно-следствени връзки; обясняване на свойства на веществата чрез строежа им, обобщаване на информация;
формулиране на изводи
· Развиване на умения за самостоятелно учене чрез проучване на информация, представена чрез
текст, таблици, графики, модели, схеми, диаграми, включително чрез използване на информационно-комуникационните технологии; обсъждане на въздействието на изучаваните вещества върху
околната среда и хората
· Формиране на критично отношение към замърсяването на околната среда, осъзнаване на значението на химичните знания за съвременното общество и използването им за решаване на екологични
проблеми
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.

110

Област на
компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

Класификация на ве- Класифицира прости вещества, химични съедине- Х
ществата и номенкла- ния и смеси по състав и свойства.
тура
Прилага правила за записване на вещества с хи- X
мични формули и за съставяне на наименования
на химични съединения.

X

X

X

X

Строеж и свойства на Представя по различни начини строежа на атомите
веществата
на елементите от първите три периода на Периодичната система (таблица).

X X X

6

7

8

9

Прави предположения за свойства на химични еле- X
менти и техни съединения по мястото им в Периодичната система (таблица) и обратно.

X

Разграничава основни видове химични връзки, видове молекули и кристални решетки.

X X X

Описва характерни свойства на прости вещества X
и на неорганични съединения (оксиди, киселини,
основи).

X

Обяснява характерни свойства на прости вещества X
и на неорганични съединения със строежа им.

X X X

Описва характерни свойства на органични съеди- X
нения (въглеводороди, алкохоли, алдехиди, кетони
и монокарбоксилни киселини, аминокиселини, сапуни, мазнини, въглехидрати и белтъци).

X X Х

Обяснява характерни свойства на органични съе- X
динения с вида на химичните връзки и функционалната група.

X X X

Обяснява важни за практиката свойства на разтвори. X

X X Х

X

Значение на вещества- Свързва практическото приложение на вещества с
та и опазване на окол- техни физични и химични свойства.
ната среда
Описва биологични функции на мазнини, въглехи- X
драти, аминокиселини и белтъци.

X X Х

X X X

X X Х

X X X

Химични процеси

X

Х

Х

X

X

Обсъжда социално-обществени проблеми, свързани X
с употребата на вещества с наркотично действие.

X X Х X

Оценява въздействието на някои вещества върху X
жизнените процеси, здравето на човека и околната
среда.

X X Х X X X X

Оценява възможности за разумно използване на X
природните ресурси и за разрешаване на екологични проблеми.

X X Х X X X X

Разпознава важни за практиката процеси с органични вещества: горене, присъединяване, заместване, естерификация, полимеризация.

X

Описва закономерности, свързани
ефекти на химични процеси.

с

топлинни X

X X

Х

X X

X

X

Обяснява влиянието на различни фактори върху X
скоростта на химичните процеси.

X X X

X

X

Предвижда влиянието на различни фактори върху X
система в химично равновесие.

X X X

X

X

Изразява химични процеси с химични уравнения
или със схеми.

X X X

Разпознава окислително-редукционни процеси в
природата и в практиката.

X X X

X

X

Класифицира химичните процеси по различни признаци.

Х

Х

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 1 1 1
1

2

Експеримент, изслед- Планира и провежда химичен експеримент, като
ване и изчисления
спазва правила за безопасна работа.

3

4

X

5

6

7

8

X X X

Използва данни от наблюдения и химични експе- Х
рименти за изводи и заключения.

X X X

Решава задачи, свързани със: основни физични величини (маса, обем и количество вещество), молни
отношения, масова част, молна концентрация.

X

9
X

X

X

X

Анализира информация за вещества и процеси, X X X X X X X X X
представена чрез текстове, таблици, графики, схеми, диаграми и медийни продукти.

Приложение № 17
към чл. 6, ал. 1, т. 17
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ПО МУЗИКА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Изграждане на умения в областта на основните видове музикални дейности – изпълнение, слушане
и импровизация
· Овладяване на основни знания и умения във връзка със същността на музиката и социалната є роля
· С ъздаване на условия за разгръщане на личностните музикални заложби и интереси
· С ъздаване на предпоставки учениците да изпитват радост от общуването с музиката, провокира
тяхната артистичност и въображение
· С ъздаване на условия за изява на толерантно избирателно отношение към явления от различни
типове и видове музика и от различни музикални култури и способност за мотивиране на личните
музикални предпочитания
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

Музикална практика: Пее с целия текст и с точна интонация пет песни по Х
музициране, възпри- свой избор от училищния репертоар, включително
емане на музика
„Родина“ (муз. Г. Спасов; текст Мл. Исаев) и „Де е
България“ (популярна песен по текст на Ив. Вазов).

5

Х Х

Пее предпочитана песен, включително и от извън Х Х
училищен репертоар.
Импровизира ритмичен съпровод.

7

8
Х

Х Х
Х

Х Х

Разпознава четири, определени от учителя, инстру- Х
ментални творби от училищния репертоар и определя характера и настроението им.

Х

Х

Изпява по ноти кратки мелодически последования.
Елементи на музикал- Определя характер, темпо, динамика, повторност,
ната изразност
подобие и различие в подходяща музика.

6

Х Х

Х
Х

9

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

Разпознава по тембър и по външен вид акустични
музикални инструменти и определя принадлежност
та им към групи и изпълнителски състави.

Х

Х

Определя по усет завършеност и незавършеност на
мелодия, характерна звучност на минор, мажор и
на българския музикално-песенен фолклор.

Х

Х

Разпознава метрума и размера на музика в 2/4, 3/4,
4/4 и метрума на музика в 5/8, 7/8, 9/8.

Х

Х

Разпознава по слух кратки и дълги тонови трайности и ги свързва със съответните нотни стойности до осмина.

Х

Х

9

Х

Разпознава нотите в първа октава и най-често срещаните писмени знаци в нотописа.
Музика и игра

8

Знае обредно-обичайната същност на най-популярни български фолклорни празници.

Х

Танцува основни движения по музика с характерна
ритмика и мелодика на право хоро и ръченица.

Х Х Х Х

Импровизира танцови движения върху характерна
танцова музика.

Х Х Х

Изпълнява детски фолклорни игри.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

Х

Х

Х Х Х Х

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Обучението по музика в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания,
умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство във всичките му разно
образни прояви и с изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни,
социални, творчески и други компетентности у ученика, в контекста на задължителните ключови
компетентности за учене през целия живот съобразно европейската референтна рамка
· Тези изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет музика са предназначени за
прогимназиалния етап от задължителното обучение по музика, което започва в V клас и завършва
в VІІ клас
· А кцент се поставя върху знания за българския фолклор и фолклора на други етноси
· Усвояват се знания за българското професионално музикално творчество след Освобождението до
21. век
· Надграждат се знания за музикалните форми, жанрове и принципи на формообразуване, както и
умения за разпознаването им
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

Музикална практика: Знае пет песни по избор от училищния репертоар, Х
музициране, възпри- включително „Химн на Европа“, „Химн на Репубемане на музика
лика България“ и „Химн на Св. Св. Кирил и Методий“, и ги интерпретира според възможностите си;

2

3

4

5

6

Х Х

7

8
Х

9

БРОЙ 95
Област на
компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

Знае предпочитани песни от извънучилищен репер- Х Х
тоар;

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Знае три теми от изучавани музикални произведе- Х
ния и ги свързва със съответната творба и автор;

Х

Х

Знае пет творби от репертоара за възприемане;

Познава пет различни по вид танца и играе три от тях.
Музика и съвременни Познава основни медийни и мултимедийни начини
информационни тех- за реализация на музика;
нологии
Знае основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация за музиката и аудиоинформация, използва
компютърни програми.

Х Х
Х Х Х Х
Х Х Х

Х

Елементи на музикал- Познава изразителните възможности на мелодията; Х
ната изразност
Разпознава характерни изразни средства в музиката от различни жанрове;

Х

Познава характерни метрични явления и ритмични Х
групи:
безмензурност, неравноделни метруми, синкоп,
триола, открива размер в примери;

Х

Знае състава на инструментални групи и видове Х
оркестри, определя принадлежност на музикални
инструменти и инструментални състави към установените в практиката групи и видове.

Х

Х

Музикални жанрове и Знае основни формообразуващи принципи в музи- Х
форми
ката, открива ги в музикални форми и в различни
жанрове;

Х

Х

Изброява типични белези на изучавани музикални Х
форми и ги открива в музика от различни жанрове;

Х

Х

Познава различни жанрове с разпространението и Х
функцията им в миналото и днес и ги свързва с
името на поне един автор и произведение.

Х Х

Познава музика, обичаи и обреди от различни фол- Х
клорни области на България, вкл. от своя регион;

Х

Х

Познава музиката на други народи и етноси, открива Х
сходства и различия във фолклорните им традиции;

Х

Х

Познава основни периоди в развитието на българ- Х
ската музикална култура; свързва изучавани музикални творби с техните автори;

Х

Х

Знае практики, форми, популярни понятия и тер- Х
мини от съвременното функциониране на музиката;

Х Х Х

Знае десет музиканти и музикални формации от Х
различни жанрове и стилове и ги свързва с типични произведения.

Х Х Х

Музика, култура,
общество

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

9

Х

Х

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Придобиване на по-богати музикално-слухови представи, емоционална и психологическа устойчивост и концентрация на вниманието, умение да дискутира и изразява лично мнение. Разбиране за
толерантност към мненията на другите и във връзка с различни музикалнокомпозиционни решения
· Запознаване с основни исторически епохи и стилове в музиката
· Разбиране за основни направления в джаза и популярната музика
· Назоваване на съвременни музикално-сценични жанрове и разпознаването им
· Разширяване на познанията за изразните средства, медийни и мултимедийни синтетични форми и
тяхното приложение
· Формиране на устойчив интерес към българското изпълнителско изкуство и приноса на българския
фолклор в глобалното общество
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКА С КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

Музикална практика: Интерпретира според възможностите си пет песни Х Х
музициране, възпри- от училищния репертоар;
емане на музика
Изпълнява пет песни по избор от извънучилищния Х Х
репертоар;

3

4

5

6

7

8

Х Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Изтъква аргументи „за“ и „против“ в дискусии относно музикалния репертоар, слушан в клас, чрез
медии, музикални предавания;

Х

Х

Подбира по определени показатели слушана в клас
музика; Коментира спецификата на възприемане
на музика чрез различни музикални медии;
Проявява толерантност към други мнения и интерпретации.

Х Х Х

Изпълнява пет теми от музикални произведения от
различен стил музика;
Изготвя чрез съвременните информационни технологии плейлиста на музика в различна интерпретация;
Разпознава пет творби от репертоара за възприемане;

Музика и съвременни Назовава основни медийни и мултимедийни реалиинформационни тех- зации на музика;
нологии
Подбира основни начини за търсене, събиране,
съхранение, обработка и разпространение на информация за музика и аудиоинформация;
Осмисля значението на информационните технологии като фактор за обогатяване на съвременната музика;
Използва компютърни програми за създаване, обработка, съхранение и възпроизвеждане на аудио
информация;
Коментира спецификата на създаване, функциониране и възприемане на музика в информационното общество;
Подбира подходящ безплатен софтуер.
Аргументира избора си на информационни и софтуерни средства при решаване на образователни
задачи самостоятелно и в екип.
Музика, култура, общество

Познава разнообразието на форми на съществуване Х
на фолклора
– в миналото и днес;
Подбира примери на традиционен фолклор като
присъствие днес;
Открива музикален фолклор, в т.ч. и български, в
примери от World Music;

Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х

Х

9
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Област на
компетентност
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

С Т Р. 1 1 5
1

2

3

4

5

6

7

8

Разпознава характерни черти на фолклор от раз- Х
лични краища на света в типични изпълнителски
форми, жанрове и танци;
Определя примери на взаимодействие на глобални
и локални музикални практики;

Х Х

Х

Определя основни стилови епохи, направления и Х
тенденции в развитието на музикалната култура
(вкл. популярната) и ги свързва с типични представители;
Подбира дадена музика към съответен стил, направление, епоха;

Х Х

Х

Обяснява понятия, термини, свързани със съвре- Х
менната музикална индустрия;
Групира/систематизира, прави паралел/сравнение
схеми на основните направления в джаза и популярната музиката.

Х Х

Х

България в световна- Обяснява за приноса на българското изпълнител- Х
та музикална култура ско изкуство и сравнява постиженията му с други
европейски култури;

Х

Х

Изготвя класификация на десет български музи- Х
канти и музикални формации от различни стилове
и жанрове;
Презентира по избор постижение и/или артист с
международно признание – мултимедийно или чрез
средствата на колаж, постер или плакет;

Х

Х

Обяснява ролята на български музиканти в евро- Х
пейската и световната музикална култура за решаване на актуални проблеми: човешки права, опазване на околната среда, солидарност.

Х Х

Музиката в синтез с Познава съвременни музикално-сценични жанрове Х
изкуствата
и практики; Изследва функцията на музиката в медийни и мултимедийни синтетични форми;

Х

Х

Осъзнава връзки и взаимовлияния в изкуствата;

Х

Х

Създава и групира различни изкуства по свои критерии;

Х

Х

Привежда примери за ролята на съвременните технологии за функционирането на музиката в синтез
с изкуствата;

Х

Х

Разпознава жанрове и форми в музиката, резултат
от синтез с различни изкуства.

Х

Х

9

Приложение № 18
към чл. 6, ал. 1, т. 18
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Развитие на творческите способности и въображение
· Възпитаване на естетическо отношение при общуване с произведения на изкуството
· Запознаване с различните видове, жанрове и изразни средства на изобразителните изкуства
· Овладяване на умения за използване на пособия и техники за изобразяване върху плоскост и в
действителното пространство по натура, памет и представа
· Формиране на съзнателен интерес към изобразителното изкуство с примери от българското и световното изкуство
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Области на
компетентност

Обект и среда

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва природна и архитектурна среда.

Открива визуални особености на обекти и явления
от заобикалящата среда.
Проучва основни връзки между обект и среда в
реални и фантазни ситуации.
Изразява емоционално-естетическо отношение
към обекти, явления от околната среда и резултати
от изобразителната дейност.
Обект и образ
Придобива обобщена представа за най-важните визуални особености на обекти: форми, цвят, общи
пропорции.
Създава реални и фантазни образи по наблюдение,
памет, впечатление и въображение.
Възпроизвежда образи по асоциация от произведения на изобразителното и другите видове изкуства.
Проявява отношение при изобразяване на различни обекти, явления и ситуации.
Зрител и творба
Разкрива най-общо съдържанието на произведение
от изобразителното изкуство.
Изразява своите впечатления от възприеманите художествени произведения.
Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид и жанр.
Изразява творческо отношение при възприемане
на художествена творба.
Визуална комуникация Различава съвременни средства за визуална информация и комуникация.
Обяснява основни понятия, свързани с разнообразни
средства за визуална информация и комуникация.
Използва визуални средства за информация и комуникация.
Разбира важността на естетическите фактори в
ежедневния живот.
Материали и техники Определя различни материали и техники.
Анализира най-общо връзката между материал и
техники.
Прилага различни материали и техники самостоятелно и в група.
Използва технологиите на информационното общество за изява на творчеството.

1

2

3

4

Х

5

6

7

8

Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

9

Х

Х Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х
Х

Х

Х Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х Х
Х Х
Х
Х
Х
Х Х

Х Х
Х
Х Х
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СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

С Т Р. 1 1 7
ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Възприемане и осъзнаване на творчески идеи, на обекти и на действия, които разкриват важни
страни от историята на изкуството и културата
· Изграждане на специфични знания и умения чрез изобразителна дейност
· Развиване на мотивацията и въображението чрез форми на творческа изява и комуникация
· Формиране на естетическа и художествена култура у учениците и стимулиране на творческите им
способности
· Развиване на познание за съвременната визуална култура и съществуващите модели за нейното
описание и анализиране
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Области на
компетентност

Изкуство и общество

Изобразителни дейности

Визуална култура
електронни медии

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Познава историческото развитие на изкуството по X X
епохи: праисторическо, древно, антично и средновековно изкуство; Ренесанс, изкуство на новото
време; модерно и съвременно изкуство.

X X X X X X

Описва видовете и жанровете в изкуството, съпос- X X
тавя класически и модерни изразни средства, нови
и най-нови медии, традиционни форми.

X X X X X X

Демонстрира умения за четене и писане на тексто- X X
ве за изкуството, като разбира и използва ключови
термини и понятия.

X X X X X X

Интерпретира творби на изкуството чрез портфо- X X
лио, като показва умения за анализ и критическо
отношение.

X X X X X X

Наблюдава обекти и създава скици и рисунки по
натура, памет и въображение.

X

X

X X X

Подбира изразни средства и прилага творчески X
умения за създаване на творби на изобразителните
изкуства на базата на лични преживявания, наблюдения и въображение.

X

X

X X X

Разработва и представя проекти в областта на тра- X
диционните изкуства и съвременния дизайн.

X X X X X X X

Разбира и прилага изобразителни методи и спосо- X
би за изграждане на творбата: композиция, форма,
цвят и пространство.

X

и Проявява толерантност и уважение към културното X X
многообразие и създава творби по теми, насочени
към социални и общностни проблеми и ценности.

X

X X X

X X X X X X

Изследва глобални въпроси на съвременния свят, X X X X X X X X X
като използва дигитални произведения, които интегрират образ и текст.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

Развива визуална грамотност и разработва проек- X X X X X
ти, като използва информационни технологии и
интернет.

7

8

9

X X X

Разпознава и разработва базирани върху изкуство- X X X X X X X X X
то инициативи и дейности за опазване на околната
среда и устойчиво развитие.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА
ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Формиране на устойчив интерес към българското и световното изкуство и неговото културно и
историческо значение
· Запознаване със значими идеи и подходи от история на изкуството
· Разбиране развитието на стиловете и жанровете в изкуството
· Разширяване на познанията за изразни средства, техники и технологии за изобразяване и тяхното
приложение в изкуството
· Визуализиране и споделяне на социален опит и естетическо ориентиране в съвременната културна
среда
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

1

2

Изкуството и неговата Описва и съпоставя творби на изкуството от раз- Х Х
история
лични исторически епохи и култури.

3

4

5

6

7

8

9

Х Х Х

Х Х

Коментира идеи за развитието на стиловете и жан- Х Х Х Х Х Х
ровете в изкуството.

Х Х

Анализира връзките на изкуствата с религията, нау- Х Х Х Х Х Х Х Х Х
ката, философията, популярната култура и медиите.

Художествена
дейност

Обяснява подходи за анализ и интерпретация на Х Х
художествени произведения.

Х Х Х Х Х

Познава и оценява ролята на национални, евро- Х Х
пейски и световни музеи и изложбени центрове в
съвременния свят.

Х Х Х Х Х Х

Характеризира отделните професии в областта на Х Х
изкуството и демонстрира разбиране за работата на
художника, художника-учител, художествения критик, историка на изкуството.

Х Х Х Х Х Х

Коментира устно и писмено идеи на значими авто- Х Х
ри за изкуството и неговата история.

Х Х Х Х Х

Разбира и осъзнава връзката между замисъл и из- Х Х
ползвани изразни средства в художествени творби.

Х Х Х Х Х

Обяснява значението на теми, образи и символи в Х Х Х Х Х Х Х Х Х
творби и ги визуализира в проекти.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

С Т Р. 1 1 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Използва дигитални технологии за проектиране и Х Х Х Х Х Х Х Х Х
представяне на творчески идеи.
Визуална
медии

култура

и Обяснява приложението на традиционни и нови Х Х
медии в изкуството.

Х Х Х Х Х Х

Описва съвременни модели за визуализиране на Х Х Х Х Х Х Х Х Х
социален опит и обяснява ролята на изкуството за
решаване на актуални проблеми: човешки права,
опазване на околната среда, солидарност и благосъстояние.
Изследва и коментира разширените граници на съ- Х Х Х Х Х Х Х Х Х
временното изкуство в диалог с другите изкуства,
новите технологии и новите проблемни области на
хуманитарните и природните науки.
Осъзнава изкуството като система за визуализира- Х Х Х Х Х Х Х Х Х
не на информация, свързана с национална идентичност, културно многообразие, толерантност и
хуманизъм.

Приложение № 19
към чл. 6, ал. 1, т. 19
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·О
 владяване на основни знания, умения и отношения, свързани с техниката и технологиите
·В
 ъзпитаване на позитивно отношение към техниката и технологиите и разбиране на ролята им в
живота на хората
·И
 зграждане на основни знания, умения и отношения, свързани със съвременния икономически живот
·Р
 азбиране значимостта на различни професии и необходимостта от лидери за развитието на
общността
·В
 ъзпитаване в инициативност, предприемчивост и отговорност
·И
 зграждане на позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и
природосъобразното поведение
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

Техника и безопасност Познава принципно устройство и функции на популярни машини и механизми.
Изработва модели на механизми.
Познава предназначението на популярна битова тех- Х
ника и нейното безопасно и природосъобразно използване.

4

5

6

7

8

9

Х
Х
Х

Х

С Т Р.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

7

8

Х

Използва и съхранява правилно и безопасно инструменти и материали.
Използва подходящи инструменти и достъпни технологични операции за ръчна обработка на материали.

Х

Х
Х

Има обща представа за технологичен процес – среда, етапи, съдържание, последователност, краен продукт.

Х

Познава значението на информационните технологии като фактор за развитие на съвременното общество.

Х

Х

Познава технологии за студена обработка на хранителните продукти при приготвяне на храна – почистване, измиване, нарязване.
Х

Изброява правила за отглеждане на домашни животни и растения.

Х
Х Х

Илюстрира с примери положителното и отрицателното влияние на техниката и технологиите върху
живота на хората.
Инициативност и
предприемчивост

Разбира значението на основни икономически по- Х
нятия, като: труд, доход, разход, професия, заплата,
семеен бюджет, стока, услуга и др.

Х

Предлага идеи за решаване на икономически про- Х
блеми на практическа основа.

Х
Х

Свързва производството на стоки и услуги със задоволяване на личните и на обществените потребности.
Разбира, че продуктите се произвеждат, разменят и
продават.

Х

Х
Х

Проявява активност, изобретателност и въображение в работата по различни теми и проекти.
Конструиране и моде- Илюстрира идеи с технически рисунки и скици.
лиране
Съставя план за изработване на изделие по етапи Х
и дейности.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Прилага различни начини за комбиниране, свързване и сглобяване на детайли и компоненти.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

Х

Х

Оценява своята и работата на другите по определени критерии.

Проучва и тества материали и конструкции за здравина, устойчивост и функционалност.

Х

Х

Разбира значението на личната отговорност, инициативността и предприемчивостта за личния и обществения напредък.

Използва различни информационни източници при
конструиране и моделиране на изделие.

9

Х Х

Свързва рационалната организация и контрола на
дейностите с качеството на продукта.

Технологии

6

Х

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
1. Изгражда се базовата технологична компетентност на учениците, свързана със:
– използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали;
– самостоятелно разработване на проекти чрез прилагане на достъпни програмни продукти и на
дигитални средства за комуникация и контрол.
2. Поставя се началото на формиране на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ чрез:
– навлизане в реална икономическа среда;
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С Т Р. 1 2 1

– проучване на добри предприемачески практики;
– изява на предприемаческа инициатива.
3. Формира се отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, към спазване на
екологичните норми и принципите за устойчиво развитие на обществото.
4. Създават се условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

Проектиране, плани- Познава етапите на технологичния процес.
ране и оценяване на
Описва технологичната последователност на опера- Х
технологични процеси циите за изработване на изделие.
и обекти
Изпитва и установява свойства на материалите.

2

3

4

Х

5

7

8

Х

Х
Х

Изработва скици и чертежи.

Х

Х

Х

Х

Х Х Х
Х
Х

Х

Работи с машини и инструменти, съобразно експлоатационните изисквания.

Х Х Х Х

Х

Спазва правилата за безопасна работа и енергийна
ефективност с използваната техника.

Х Х Х

Х

Демонстрира умения за поддържане на хигиена на
бита и работната среда.

Х Х Х

Х

Обработване, сглобя- Познава и избира начини и режими на обработване.
ване и комбиниране на Използва основни технологични операции при обраматериали, продукти и ботване на материали и продукти.
модули
Аргументира и прилага технологичен процес при из- Х
работване на изделия.

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х Х Х

Х Х

Комбинира и съединява материали и компоненти
според свойствата им.

Х

Х

Х

Използва разглобяеми и неразглобяеми съединения.

Х

Х

Х

Използва техническа терминология за описание на Х Х Х Х Х
машини, инструменти, материали и процеси.
Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси

9

Х

Оценява свои и чужди решения в разработвани
проекти.
Битова и производ- Познава начини за пренасяне, съхраняване и пре Х
ствена техника
образуване на енергия.

6

Познава средства за комуникация и контрол, използ- Х Х Х Х Х Х
вани в ежедневието.
Измерва големина на физически величини.

Х Х Х

Познава правилата за работа в екип и принципите за Х
устойчиво развитие на обществото.

Х

Осъществява делова комуникация с подходящи сред- Х
ства.

Х Х

Х Х
Х Х Х

С Т Р.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Организация и иконо- Планира и реализира проект по зададени критерии. Х Х Х Х Х Х Х Х Х
мика
Познава и обяснява основните форми на икономиче- Х
Х
Х
Х
ска дейност – производство, търговия, услуги.
Познава етапите на производство на стока или услу- Х
га – снабдяване, производствен процес и реализация
на продукта.

Х Х Х Х Х

Разбира значението на инициативността и предприемчивостта за реализиране на лични, професионални или бизнес дейности.

Х

Х Х Х

Разпознава по основните им белези: разходи, себе- Х Х Х
стойност, цена и приходи.

Х Х Х

Разграничава елементите на различните видове бю- Х
джети.

Х Х Х

Х

Използва различни източници на информация за из- Х Х Х Х Х Х Х Х Х
бор на професия и кариера.
Агро- и зоотехнологии Познава различни начини за отглеждане на плодове, Х Х Х Х Х
зеленчуци, декоративни растения и билки.

Х Х Х

Описва технологии за отглеждане на животни в дома Х
и във фермата.

Х

Х

Х

Х

Разбира ползата от екологичните норми при отглеж- Х
дане на растения и животни.

Х

Х

Х

Х

Познава изискванията за здравословно хранене.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

Х Х Х Х Х Х

Х

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
·О
 съзнаване ролята на технологиите за решаване на проблеми в предприемаческата дейност и за
осъществяване на собствена идея.
· Активизиране инициативността и предприемчивостта на учащите се.
· Мотивиране на учащите се за осъществяване на информиран избор за кариера.
·О
 съзнаване на възможностите за кариерно развитие и избор на подходяща профилирана подготовка във втори гимназиален етап.
· Разширяване на знанията, осигуряващи икономическа и финансова грамотност.
· Развиване на предприемачески умения за стартиране на собствен бизнес в условията на свободната
стопанска инициатива.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Област на
Знания, умения и отношения
1 2 3 4 5 6 7
компетентност
В резултат на обучението ученикът:
Образование и кариера Разграничава и анализира професиите в производ- Х Х
Х Х Х Х
ството и услугите.
Разбира ролята на ключовите компетентности за Х Х Х Х Х
Х
професионално развитие и кариера и аргументира
адекватна самооценка.

8

9
Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Развива лична мотивация за избор на професия и
нагласа за „учене през целия живот“.

Икономика

С Т Р. 1 2 3
1

2

3

6

7

8

9

Х Х Х Х
Х Х Х

Разбира принципа на доброволната размяна на стопанските субекти и кръгооборота „пари-продукти-ресурси“.
Х

Взема обосновани решения при избора между спес- Х
тяване, потребление и инвестиции.

Х

Х Х Х

Х Х

Познава основните финансови инструменти и техните характеристики.

Х Х

Анализира и използва информация за пазара на
труда – регионален, национален и европейски.

Х Х Х

Х

Х

Х

Х
Х

и Познава същността и функционалната роля на пред Х
приемачеството в механизма на пазарната иконо
мика.

Х Х Х

Анализира и оценява характеристиките на бизнес
средата за осъществяване на предприемаческа дейност.

Х Х

Познава видовете пазари на ресурси (човешки, суровинни, енергийни и информационни) и производството и разпределението на продукти (стоки и услуги).

Х Х Х

Разбира значението на заинтересованите страни
(местна и централна власт, конкуренция, синдикати
и потребители) в предприемаческата дейност.

Х

Технологично разви- Сравнява и оценява технологии по функционални, Х
тие и предприемаче- технически и експлоатационни характеристики за
ство
осъществяване на собствена идея.

Х

Х Х Х

Х Х

Х

Аргументира избора на технология като конкурентно предимство на фирмата.

Х Х

Х Х Х

Оценява стоки и услуги по критерии за инова- Х
тивност, качество, енергийна ефективност и без
опасност на околната среда.

Х

Подбира целесъобразни информационни и комуникационни технологии за откриване и решаване на
проблеми в предприемаческата дейност.
Собствен бизнес

5

Х Х

Познава стълбовете на свободната инициати- Х
ва – частна собственост, ценова система, пазарна
конкуренция и предприемачество.

Предприемачество
бизнес среда

4

Х

Х

Х

Познава основните правни форми и възможности Х
за организиране на фирма.
Оценява и избира иновативни стратегии за успешно
реализиране на предприемаческата си идея.

Х

Ориентира се в процесите на планиране, организиране, ръководство и контрол на бизнеса.

Х

Разработва и участва в проекти за реализиране на
бизнес и социални идеи в учебна среда.

Х

Х

Х Х

Х

Х
Х

Разбира управленския процес в стопанската дейност. Х Х
Работи ефективно в екип и предприема действия за
реализиране на своята идея.

Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х Х Х
Х Х

Х

С Т Р.
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Приложение № 20
към чл. 6, ал. 1, т. 20
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП
· Познаване на основни термини за изпълнение на физическите упражнения и разбиране на връзката
между тях за прилагане в игровата дейност
· Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия
· Достигане на определено равнище на основните двигателни качества, умения и навици в съответствие със сензитивните периоди на възрастта
· Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие
· Придобиване на положително отношение към спортните дейности като условие за формиране на
траен интерес за занимания с физически упражнения и спорт през целия живот и участие в училищни състезания и първенства
Изисква се овладяване на съдържанието на три задължителни, една избираема и една допълнителна област
на учебно съдържание.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Лека атлетика

Гимнастика

Прилага основни умения и навици, свързани с бягане, скачане и хвърляне, и ги прилага в съревнователни условия и игри.
------Изпълнява ходене и бягане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания
според медицинските класификации.
Притежава необходимото равнище на физическа
дееспособност.
Демонстрира приложни двигателни умения и навици. Изпълнява самостоятелно, поотделно и в
съчетание упражнения от основната и спортната
гимнастика.
------Прилага упражнения и индивидуални комплекси и
комбинации с отчитане на параметрите за годност
за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.
Изпълнява танци и хора съобразно българската
традиция.

Х

Х

Х

Х
Х

Х Х

Х

Х Х Х

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност
Спортни игри

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:
Използва основни технически действия с топка:
водене, подаване, ловене (спиране), стрелба, удар
от подвижните, спортно-подготвителните игри и ги
прилага в една от спортните игри съобразно възрастта (баскетбол, хандбал, футбол).
Възпроизвежда индивидуални тактически действия
и групови взаимодействия.
------Изпълнява основни технически действия с отчитане на параметрите за годност за участие на лица
с увреждания според медицинските класификации.
ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Област на
Знания, умения и отношения
компетентност
В резултат на обучението ученикът:
Плуване, водни спор- Разпознава опасности около и във водна среда.
тове
Прилага умения за самопомощ и помощ във водна
среда.
Демонстрира приложни умения и навици от един
плувен стил.
--------Изпълнява упражнения и комбинации от тях във
водна среда с отчитане на параметрите за годност
за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.
Туризъм, ориентира- Възпроизвежда и прилага мерки за опазване на
не, зимни спортове
природата.
Придвижва се в група по равнинен или планински
терен, ориентира се в местността.
--------Изпълнява eлементи от планинска техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица
с увреждания според медицинските класификации.
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

1

2

3

4

Х

7

8

9
Х

Х Х Х Х Х

2

3
Х

Х

6

Х Х Х

Х

1

5

4

5

6

7

8

9

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В ТОЗИ ЕТАП
· Познаване на основни понятия и правила за изпълнение на двигателни задачи и разбиране на значението на физическите упражнения за здравословния начин на живот
· Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие
· Повишаване на индивидуалната двигателна подготовка и обогатяване на двигателния опит с общоразвиващи и специални физически упражнения, технически умения и упражнения, както и с
изправителен характер
· Достигане на определено равнище на основните двигателни качества и навици в съответствие със
сензитивните периоди на възрастта
·П
 ридобиване на знания, двигателни умения и навици за постигане на двигателно-познавателна и
спортно-състезателна подготвеност по вид спорт/спортна дисциплина и придобиване на състезателен опит
Изисква се овладяване на съдържанието на три задължителни, една избираемa и една допълнителна област
на учебно съдържание.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Компетентности в областта на българския език
Умения за общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
Дигитална компетентност
Умения за учене
Социални и граждански компетентности
Инициативност и предприемчивост
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.
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Област на
компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Лека атлетика

Прилага основите на техниката на бягане на къси и
средни разстояния, щафета, скок на дължина и на
височина, както и техниката на хвърляне на малка
топка или тласкане на плътна медицинска топка.
Притежава небходимото за възрастта равнище на
физическа дееспособност.
--------------Изпълнява техниката на ходене и бягане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица
с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х Х Х

Х

Гимнастика

Изпълнява самостоятелно и в група, поотделно и в
съчетание гимнастически упражнения от основната
и спортната гимнастика или художествената гимнастика и акробатически упражнения.
Изпълнява народни хора и танци. Изпълнява танцови комбинации и импровизации.
--------Изпълнява упражнения и индивидуални комплекси
и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х Х Х Х Х

Спортни игри

Прилага основни технически елементи от спортни- Х Х
те игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол).
Осъществява индивидуални тактически действия в
нападение и защита.
--------Изпълнява eлементи от техниката на игра с топка
с отчитане на параметрите за годност за участие
на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х Х Х Х Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Плуване, водни спор- Прилага основите на техниката на един плувен стил.
тове
Прилага основите на техниката от гребане или ветроходство.
Прилага основни умения за оказване на помощ във
водна среда.
--------Изпълнява упражнения и комбинации във водна
среда с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Туризъм, ориентира- Притежава алпийска скитехника – клас „А“, или Х Х Х
не, зимни спортове
елементи на скибягане.
Притежава основна планинска техника (придвижване, катерене и бивакуване). Ориентира се в непозната местност с компас и топографска карта. Знае
и прилага мерки за опазване на природата.
--------Изпълнява eлементи от планинската техника с отчитане на параметрите за годност за участие на
лица с увреждания според медицинските класификации.

Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Област на
компетентност
Ракетни спортове

ВЕСТНИК
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

2

3

Познава основни комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания
според медицинските класификации.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

4

5

6

7

8

9

Х Х Х Х Х

Прилага основни елементи от техниката на бадминтон.
Прилага основни елементи от техниката на тенис
на маса.
Прилага основни елементи от техниката на тенис.
--------Изпълнява елементи от техниката на ракетните
спортове с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според медицинските
класификации.

Фитнес, бойни спор- Прилага основни елементи от техниката в един от
тове
бойните спортове и един от източните бойни стилове.
Прилага основни елементи за самозащита.
--------Изпълнява елементи от техниката на фитнес, бойни
спортове с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според медицинските
класификации.
--------Шахмат

1

Х

Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ПЪРВИ
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
· Познаване ролята и значението на дейности и норми на физическото възпитание и спорта и ролята
им за формирането на здравословен начин на живот
· Формиране на спортен стил на живот и избор на подходящ вид двигателна дейност за самоусъвършенстване
· Разширяване на двигателния опит чрез използване на съвременни системи от упражнения на физическо възпитание с оздравителна, спортна и приложно ориентирана насоченост
· Притежаване на спортна образованост и специална физическа подготовка
Изисква се овладяване на съдържанието на две задължителни, една избираемa и една допълнителна област
на учебно съдържание.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

С Т Р.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

БРОЙ 95
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Лека атлетика

Прилага техника и тактика на бягане (къси, средни и дълги разстояния), на един от скоковете
(скок на дължина, троен скок, скок на височина),
техника и тактиката на една дисциплина от хвърлянията.
Притежава необходимото за възрастта равнище
на физическа дееспособност.
--------Прилага елементи на хвърляне с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Х Х Х

Х

Гимнастика

Съставя и изпълнява самостоятелно и в група гимнастически упражнения, комбинации от спортната гимнастика или художествената гимнастика,
акробатически упражнения и комбинации.
Съставя и изпълнява самостоятелно и в група
комплекси от упражнения от аеробната гимнастика, каланетика.
Изпълнява народни хора и танци. Участва в творчески танцови комбинации.
--------Изпълнява упражнения и индивидуални комплек
си и комбинации с отчитане на параметрите за
годност за участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.

Х

Х Х Х Х Х

Спортни игри

Прилага спортно-технически упражнения и ефек- Х Х
тивна техника и тактика в една от спортните игри
(баскетбол, хандбал, волейбол, футбол) и участва
в групови или отборни технически и тактически
действия в нападение и защита.
--------Прилага елементи на техниката и тактиката в една
от спортните игри с отчитане на параметрите за
годност за участие на лица с увреждания според
медицинските класификации.

Х Х Х Х Х

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Плуване, водни спор- Прилага техниката и тактиката на два стила от
тове
плуването. Техника и тактика на един от водните
спортове.
Владее водноспасителен минимум.
--------Прилага упражнения и комбинации във водна
среда с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х

Туризъм, ориентира- Прилага планинска техника и тактика. Катерене. Х Х Х
не, зимни спортове
Ориентиране. Оказва помощ при планинско спасяване.
Прилага алпийска ски техника и тактика. Сноуборд.
Подбира и участва с подходящи мерки за опазване
на природната среда.
--------Прилага eлементи от планинската техника и тактика с отчитане на параметрите за годност за
участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х

БРОЙ 95
Област на
компетентност
Ракетни спортове
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

7

8

9

Х Х Х Х Х

Прилага техника и тактика на бадминтон.
Прилага техника и тактика на тенис на маса.
Прилага техника и тактика на тенис.
--------Прилага елементи от техниката и тактиката на
един от ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания
според медицинските класификации.

Фитнес, бойни спор- Притежава хармоничност на телосложението и
тове
демонстрира разностранна физическа дееспособност.
Прилага техниката и тактиката на един от бойните спортове и един от източните бойни стилове.
--------Прилага елементи от техниката и тактиката на
фитнес, един от бойните спортове с отчитане
на параметрите за годност за участие на лица с
уврежд ания според медицинските класификации.

Х

--------Шахмат

Х Х Х

Изпълнява комбинации в шахмата с отчитане на
параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

6

Х Х Х

Х

Х Х Х
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Наредба за допълнение на Наредба № 49 от
2014 г. за задължителното застраховане по
чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
и за методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди, причинени на моторни
превозни средства (ДВ, бр. 90 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

§ 1. В § 12 от преходните и заключителните
разпоредби се създава ал. 3:
„(3) В срок до 31 декември 2015 г. застрахователите представят в информационния
център на Гаранционния фонд данни за всички
предявени претенции и изплатени обезщетения по застраховки по т. 3 и т. 10.1 от раздел
ІІ, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса
за застраховането, които са предявени или
изплатени след 1.01.2010 г. по полиците с
действие на договор преди 1.01.2010 г. Данните
по изречение първо съдържат информация,
определена с решение на комисията въз основа на предложение от управителния съвет
на Гаранционния фонд. Данните се подават
по начин и във формат, определен от управителния съвет на Гаранционния фонд във
връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на информацията, като
се гарантират автентичността и сигурността
на подадените данни.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение № 155-Н
от 27 ноември 2015 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
7846

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № I-1298
от 15 октомври 2015 г.

за вида на информацията и реда за предоставянето є от Министерството на вътрешните
работи и Държавна агенция „Национална
сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите
на бюрото
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят видът
на информацията и редът за предоставянето
є от Министерството на вътрешните работи
(МВР) и Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС) на Бюрото по защита
при главния прокурор (наричано за краткост „Бюрото по защита“) при изпълнение
на функциите му, произтичащи от Закона
за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство.
Чл. 2. Предоставянето на информация
от МВР и ДАНС на Бюрото по защита се
извършва при спазване на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Закона за защита на лица, застрашени във
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връзка с наказателно производство, Закона
за защита на класифицираната информация и
Закона за защита на личните данни, както и
на подзаконовите актове, издадени във връзка
с прилагането им.
Раздел II
Предоставяне на достъп на Бюрото по защита
до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи
Чл. 3. Министерството на вътрешните
работи осигурява достъп от четири специализирани автоматизирани работни места на
Бюрото по защита чрез Интегрирана информационна система „Справки“ (ИИС „Справки“)
до информация в следните Автоматизирани
информационни системи (АИС):
1. „Национален регистър на българските
лични документи“;
2. „Издирвателна дейност – Н. ШИС“ – в
частта: национална база данни;
3. „Граничен контрол“;
4. „К АТ – регистрация и отчет на ППС и
собствениците им“;
5. „Централен полицейски регистър“ в
частта:
а) регистър на лица, български граждани,
със съдебна и полицейска регистрация;
б) регистър на лица, български граждани,
за които има попълнен документ – съобщение
за установен извършител на престъпление.
Чл. 4. На Бюрото по защита се осигурява
достъп чрез автоматизирано работно място
и до Географска информационна система
„Визуализация и анализ на данни от АИС на
МВР“ (ГИС ВАДАИС).
Чл. 5. Достъпът до ИИС „Справки“ и
ГИС ВАДАИС се предоставя, води на отчет
и прекратява от Дирекция „Комуникационни и информац ионни системи“ – МВР
(ДКИС – МВР), след писмено искане от директора на Бюрото по защита, подадено по
реда на тази инструкция.
Чл. 6. Директорът на Бюрото по защита
определя със заповед служителите от Бюрото
с достъп до автоматизираните информационни
фондове по чл. 3 и 4.
Чл. 7. Директорът на Бюрото по защита
изпраща до главния секретар на МВР искане за предоставяне на достъп на лицата
по чл. 6, в което се посочват: трите имена,
ЕГН, служебен телефон, номер на заповедта,
с която същите са определени да извършват
справки в информационни фондове и за кои
справочни дейности.
Чл. 8. След постъпване на искането по
чл. 7 ДКИС – МВР предоставя достъпа чрез
индивидуално потребителско име и парола
за достъп до автоматизирани информационни системи на определените служители от
Бюрото по защита.
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БРОЙ 95

Чл. 9. При отпадане на необходимостта от
достъп или при прекратяване на служебното
или трудовото правоотношение на служител
по чл. 6 директорът на Бюрото по защита
незабавно изпраща искане до директора на
ДКИС за прекратяване на достъпа.
Чл. 10. (1) Действията на служителите по
чл. 6 при извършване на справки в АИС на
МВР се записват и съхраняват в бази данни,
част от АИС на МВР.
(2) При служебна необходимост информацията по ал. 1 се предоставя на Бюрото по
защита въз основа на писмено мотивирано
искане на директора на Бюрото по защита по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи.
Чл. 11. (1) Автоматизираните работни места
за достъп до АИС по чл. 3 и 4 в Бюрото по
защита следва да се използват единствено за
целите на справочната дейност, предмет на
тази инструкция, и не могат да се използват
за достъп до интернет или до други мрежи.
(2) Конфигурацията и адресацията на работните места по ал. 1 се съгласуват с ДКИС –
МВР.
(3) Работните места по ал. 1 се поддържат
с актуални версии на антивирусен софтуер
и настройки за сигурност от определен със
заповед на директора на Бюрото по защита
служител на Бюрото по защита с администраторски права върху тях.
Чл. 12. (1) В Бюрото по защита се води
регистър на хартиен носител за извършените
справки в информационните фондове на МВР.
В регистъра служителят на Бюрото, извършващ справката, вписва условието, датата и
основанието за извършване на конкретната
справка.
(2) Организацията по извършването на
справки, воденето на регистъра по ал. 1 и
ползването на информацията се регламентира
със заповед на директора на Бюрото по защита.
Чл. 13. Министерството на вътрешните
работи има право по всяко време да извършва
проверка и контрол над осъществяването на
достъпа до информационните му фондове чрез
извършване на справки в базите данни на
АИС, чрез проверка на регистъра по чл. 12
и проверка на място на автоматизираните
работни места в Бюрото по защита.
Чл. 14. Достъпът на Бюрото по защита до информационни фондове на МВР се
предоставя с цел извършване на справочна
дейност от служители на Бюрото 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата при спазване на принципа „необходимост да се знае“
и се ползва за извършване на справки за
лица, включени в Програмата за защита и/
или за които има отправено предложение за
включване в програмата или техни контакти
и връзки.
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Раздел III
Предоставяне на допълнителна информация
от Министерството на вътрешните работи
на Бюрото по защита при главния прокурор
Чл. 15. Бюрото по защита получава информация от други автоматизирани информационни системи на МВР, извън системите по
чл. 3 и 4, чрез главния секретар на МВР по
утвърдени вътрешни правила от министъра
на вътрешните работи въз основа на писмено
искане.
Чл. 16. Информацията по чл. 15 следва
да бъде предоставена в срок до 24 часа от
регистриране на искането в МВР в работни
дни или в първия работен ден, ако този срок
съвпада с почивни или празнични дни. Информацията се предоставя на Бюрото по защита
чрез главния секретар на МВР.
Чл. 17. Бюрото по защита осъществява писмена кореспонденция чрез главния секретар
на МВР с главните и областните дирекции
на МВР относно наличие на информация за
лица и становища за степен на заплаха за
лицата, необходими за дейността на Бюрото
по защита.
Чл. 18. Информацията по чл. 17 следва
да бъде предоставена в най-кратки срокове,
предвид неотложността от предприемане на
действия от Бюрото по защита.
Раздел IV
Предоставяне на информация от информационни фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по защита при
главния прокурор
Чл. 19. (1) Информация от информационни
фондове на ДАНС се предоставя на Бюрото
по защита от председателя на ДАНС или
оправомощено от него длъжностно лице.
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(2) Информацията по ал. 1 включва данни
за заплаха спрямо лица, включени в Програмата за защита, или спрямо такива, за които
има отправено предложение за включване в
програмата, както и данни за техни контакти
и връзки.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
на Бюрото по защита след получено писмено
запитване по образец от директора на Бюрото по защита или оправомощено от него
длъжностно лице.
(4) Запитването по ал. 3 се регистрира в
деловодството на ДАНС и незабавно се препраща на специализирана административна
дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ – ДАНС.
(5) Информацията се предоставя на Бюрото по защита в най-кратки срокове съобразно технологично необходимото време за
извършване на проверка в информационните
фондове на ДАНС.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
7816
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 905-ГФ
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за
застраховането Комисията за финансов надзор
реши:
1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от
Кодекса за застраховането, на 8,50 лв. за всяко
отделно моторно превозно средство за отговорността, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите (включително
гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите).
1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото
на водача, за което е сключена задължителна
застраховка.
3. Определя следните срокове за превеждане
на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
– ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
4. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете
по т. 3 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ст. Мавродиев
7847
РЕШЕНИЕ № 907-ОЗ
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 2
от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „ЗАД Виктория“ – АД, ЕИК: 119037309,
със седалище и адрес на управление гр. София
1527, ул. Искър 69 – 71, в „Дженерали Застра-

ховане“ – АД, ЕИК: 030269049, със седалище и
адрес на управление гр. София 1504, бул. Княз
Ал. Дондуков 68.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
7848

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 4 ноември 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за частта, разположена извън границите на урбанизираната
територия на землищата на: гр. Вълчи дол,
с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал
К ис елово, с. Генера л Колево, с. Добро т и ч,
с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър,
с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан
Караджа, с. Страхил, с. Червенци, с. Щипско,
община Вълчи дол; гр. Суворово, с. Баново,
с. Дръндар, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски,
с. Николаевка, с. Просечен, с. Чернево, община
Суворово, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз – Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри се изработват по реда на чл. 41, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 2, т. 1 ЗКИР въз основа на данни
от карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и Закона за възстановяване на собствеността
върху горите и земите от горския фонд.
3. Във връзка с т. 2 от заповедта и на основание чл. 46, ал. 3 ЗКИР срок за означаване на
границите на имотите и график за дейността на
правоспособното лице не се определя.
4. С настоящата заповед отменям Заповед
№ 300-3-39 от 31.08.2004 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър за откриване на производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землището на с. Михалич, община
Вълчи дол, поради прекратяване на Договор
№ 13 от 16.08.2004 г.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7817
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 10 ноември 2015 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Радомир, община Радомир,
област Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 5.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7818
ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Струино, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7819
ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Черенча, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7820
ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лозево, община Шумен,
област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7821
ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 3.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7822

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 16 ноември 2015 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Хлевене, община Ловеч,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7823
ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Казачево, община Ловеч,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7824
ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Българене, община Ловеч,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7825
ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 16 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Горно Павликене, община
Ловеч, област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7826
ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 19 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Дебелт, община Средец,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 9.11.2015 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7827
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ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 26 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на Летище София, район „Слатина“, Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.11.2015 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7828

БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
РЕШЕНИЕ № 115
от 26 ноември 2015 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема
бюд жета на Бъ лгарската народна ба нка за
2016 г., както следва:
Бюджет 2016 г.
Пок а зат ел и
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
1. Р азходи, свързани с издръжката
на паричното обращение
2. Р азходи за материали, услуги
и амортизации
3. Разходи за персонал 
4. Разходи за социална дейност
5. Други административни разходи
6. Р азходи, свързани с участието на
БНБ в ЕСЦБ

Хил. лв.
96511
19533
42161
26699
2355
2301
3462

Раздел ІІ. Инвестиционна програма
20605
1. Ф инансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
5910
2. П ридобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
1270
оборудване
3. Информационни системи на БНБ
13425
4. И нвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
0
На основание чл. 50 от Закона за БНБ в
30-дневен срок у правител ят на Българската
народна банка да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет бюджет
на банката за 2016 г.
Управител:
Д. Радев
7880
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-77
от 26 ноември 2015 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, чл. 129, ал. 3 и чл. 128, ал. 13 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ), протокол
№ 5 от 20.11.2015 г. на областния експертен
съвет по устройство на територията, издадено
разрешение на основание чл. 135, ал. 3 ЗУТ със
Заповед № РД-09-73 от 9.04.2015 г. от областен
управител на област Бургас за изработване на
проект за подробен устройствен план – план
за рег улаци я за изменение на У ПИ І, ІІ и
ІІІ, кв. 46 по ПУП – ПР на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ – А Д, и искане с вх. № 26-00-531 от
16.10.2015 г., допълнено с вх. № 26-00-531(1) от
23.11.2015 г., нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за
територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД,
одобрен със Заповед № РД-09-20 от 4.03.2013 г.
на областния управител на област Бургас, състоящо се в следното:
Промен я се конфи г у ра ц и я та на У ПИ І,
УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 46 с цел осигуряване
на достъп от улица до УПИ ІІІ. Запазват се
номерата на урегулираните поземлени имоти,
които получават следните идентификатори по
кадастралната карта: за УПИ І – 07079.6.1593, за
УПИ ІІ – 07079.6.1594, и за УПИ ІІІ – 07079.6.1595.
Изменението на ПУП – ПР е графично отразено със зелен цвят върху приложения към
тази заповед проект в мащаб 1:2000.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т 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
7855

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 1196
от 9 октомври 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:
Изменя Решение № 1156, прието на заседание,
проведено на 27.08.2015 г. – протокол № 43 на
Общинския съвет – гр. Кюстендил (ДВ, бр. 94
от 2015 г.), като: вместо: „парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на въздушно ел. захранване за ПИ 80.13“, да се чете: „парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на кабелно ел. захранване
за ПИ 80.13“.
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Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда
на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
И. Андонов
7724

ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 9
от 18 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Опан, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП), извън границите
на урбанизираните територии за елементите на
техническата инфраструктура за обект: „Външно
ел. захранване на Маслодобивно предприятие
със силозно стопанство“, в ПИ 011010 по КВС
на с. Ястребово, община Опан, започващо от
ЖР 116 в ПИ 060012, преминаващо през имоти:
ПИ 060012 и ПИ 000015 (полски път), собственост на Община Опан, област Стара Загора, и
достигащо до БКТП в ПИ 011010, собственост
на „Агросем – КСМ“ – ЕООД, Стара Загора,
ЕИК 200802269, представлявано от Красимир
Станев Маринов – управител, съгласно нотариален акт № 78, том XIX, дело 4034, регистър
7086 от 7.08.2009 г. по КВС на с. Ястребово,
община Опан, област Стара Загора, където ще
бъде изграден обектът. Общата дължината на ел.
трасето е 53,83 м съгласно скицата, приложена
към настоящия проект.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия във връзка с
това решение.
Председател:
Р. Динева
7800
3. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изменена с
Решение № 118 от 26.11.2015 г. на Управителния
съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент
(проста годишна лихва) в размер 0,01 на сто,
считано от 1 декември 2015 г.
7881
37. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
а л. 2, т. 2 , бу к ва „в“ ЗУ Т е изда л За повед
№ РС-114 от 26.11.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-48 от 12.06.2015 г.
(ДВ, бр. 46 от 2015 г.) за обект: „ЖП линия
№ 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово, от км
201+010 до км 203+800 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 201+070 до
км 201+120 и от км 203+650 до км 203+680 в
междугарието Кръстец – Радунци по IV главна
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жп линия – реконструкция“, Подобект 1 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове
от км 201+010 до км 201+180 в междугарието Кръстец – Радунци по I V главна жп линия, Подобект 2 – Неотложно възстановяване
прилежащите скатове от км 203+640 до км
203+800 в междугарието Кръстец – Радунци по
IV главна жп линия“ на територията на област
Стара Загора, община Мъглиж, с. Борущица,
ПИ 000410, в обхвата на имотa, предоставен
за у п ра влен ие на ДП „НК Ж И“. За повед та
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7865
38. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ ЗУТ е издал Заповед № РС115 от 26.11.2015 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-83 от 3.09.2015 г. (ДВ, бр. 70 от
2015 г.) за обект: „ЖП линия № 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово, от км 195+970 до км
200+725 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 195+980 до км 196+110,
от км 196+460 до км 196+518 в междугарието
Плачковци – Кръстец и от км 200+580 до км
200+640 в меж дугарието Кръстец – Радунци
по IV главна жп линия – реконструкция“, Подобект 1 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 195+970 до км 196+115,
Подобект 2 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 195+460 до км 196+518,
Подобект 3 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 200+580 до км 200+725“ на
територията на област Габрово, община Трявна,
с. Станчов хан, в обхвата на имотите, предоставени за управление на ДП „НК ЖИ“. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7866
52. – Национа лна агенция за при ходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава че на основание
чл. 253 от Данъчно-осиг у рителни я процесуа лен кодекс с Постановление за въ злагане
на нед ви ж и м и мо т № 69 0 0/2 013/0 0 0150 о т
24.11.2015 г. възлага на Митко Любенов Митков, София, ул. Боряна 24а, ап. 2, следния
недвижим имот: недвижим имот в жилищна
сграда с подземни и надземни гаражи, магазини, офиси, ателиета, сграда № 1, с определен
административен адрес: София, СО, район „Надежда“, ул. Теодор Теодоров 2 (а по нотариален
акт – ул. Теодор Теодоров, стар адрес ул. Сърп
и чук 2А), изградена в УПИ с идентификатор
№ 68134.1385.519, за който съгласно дворищната
регулация, утвърдена с Решение № 13 по протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС и № РД-0950-1408 от 17.11.2006 г., е отреден УПИ II-519
в нов квартал 58, стар квартал 36, 19 и 37 по
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плана на гр. София, местността бул. Ломско
шосе, целият с площ 688 кв. м, а по копие от
кадастрална карта с данни от КРНИ: 701 кв. м,
при граници по скица: УПИ I-517, 518, ул. Сърп
и чук (нова ул. Теодор Теодоров), УПИ V за
ЖСК, УПИ IV-511, УПИ V-512, 513, 514, 515, 516,
граници съгласно копие от кадастрална карта с
данни от КРНИ: 68134.1385.2024, 68134.1385.2004,
68134.1385.2247, 68134.1385.513, 68134.1385.512,
68134.1385.511, а именно: апартамент № 1 с идентификатор 68134.1385.519.1.1, на 1 жилищен етаж
на гореописаната сграда, представляваща сграда
№ 1, състоящ се от антре, две бани с тоалетна,
дрешник, две спални, дневна с кухненски бокс,
две тераси, със застроена площ 85,30 кв. м,
при граници по документ за собственост: двор,
коридор, стълбищна клетка, апартамент № 6,
а по копие от кадастрална карта с данни от
КРНИ: на същия етаж: 68134.1385.519.1.2, под
обекта: 68134.1385.519.1.31, 68134.1385.519.1.32,
68134.1385.519.1.30, над обекта: 68134.1385.519.1.6,
заедно с мазе № 1 в сутерен, с площ 3,80 кв. м,
при граници: мазе № 2, мазе № 3, общо мазе,
коридор, заедно с 4,331 % идеални части от
общите части на сградата, равняващи се на
14,95 к в. м, заедно с 3,774 % идеални части
от гореописания урегулиран поземлен имот,
равняващи се на 26 кв. м.
7858
74. – Национа лна агенци я за при ходите,
Териториална дирекция – гр. Пловдив, на основание чл. 253 във връзка с чл. 258, ал. 2 ДОПК с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 11975/2014/000070 от 13.11.2015 г. възлага на
Дончо Нанов Дончев Гърбов, с адрес: ул. Иларион Макариополски 54, ет. 3, ап. 3, гр. Пловдив,
следния недвижим имот, представляващ: гараж
№ 11 с площ 27,54 кв. м в партера на сградата в
гр. Пловдив, ул. Полковник Сава Муткуров 77,
изграден в „груб вид“, при граници: проход на
сградата, улица и гараж 12, както и 1,55 % идеални части от общите части на сградата, правото
на строеж и от терена по смисъла на чл. 38
ЗС. Самостоятелният обект е с идентификатор
56784.506.838.1.22, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.506.838. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 56784.506.838.1.23,
56784.506.838.1.21, 56784.506.838.1.20, под обекта:
няма, над обекта: 56784.506.838.1.2, досегашна
собственост на: длъж ника „Булдик“ – ООД,
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 010576635, с
адрес за кореспонденция: Пловдив, бул. Марица
21, п.к. 4003, област Пловдив, адрес по чл. 8
ДОПК: Пловдив, бул. Марица 21, п.к. 4003, област Пловдив, представлявано от Петко Нанев
Дон чев, и съсобст веника-недл ъж ник Дон чо
Нанов Дончев Гърбов, с адрес: ул. Иларион
Макариополски 54, ет. 3, ап. 3, гр. Пловдив.
7857
68. – Медицинският университет – София,
Фа к ул т е т по ден т а л н а мед и ц и н а , о бя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
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направление 7.2. Стоматология и научна специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите
на катедра „Ортодонтия“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Прием
на документи – в деканата на Факултета по
ден та лна медиц ина, ул. Св. Георг и Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.,
тел. 02/952 22 10.
7859
33. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност „Химична кинетика и катализ“ за
нуждите на лаборатория „Нови каталитични
материали и наноразмерни катализатори“, по
тематично направление „Дизайн и изследване
на наноразмерни метални и металооксидни катализатори – основа за създаване на иновативни
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел. 02 9793563.
7867
8. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София,
на основание Решение № 343 на Министерския
съвет от 18.05.2015 г. обявява конкурси за три
редовни докторантури за учебната 2015 – 2016 г.
по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина: по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (за нуждите на дирекция „К ласификационни системи,
стандарти и иновации“ – една); по „Хранене и
диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен
риск“ – една); по „Токсикология“ (за нуждите на
отдел „Токсикология“, дирекция „Обществено
здраве и здравен риск“ – една) и една задочна
докторантура по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
(за нуждите на дирекция „К ласификационни
системи, стандарти и иновации“), със срок за
подаване на документите за участие в конкурса
за докторантура 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – на адрес: 1431
София, бул. Акад. Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4,
деловодство; справки – на тел.: 02 80-56-420,
02 80-56-286.
7868
82. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявявя конкурси за доценти: в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Медицинска радиология
и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ за нуждите на К линиката
по образна диагностика – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Гръдна хирургия“ за
нуждите на Първа хирургична клиника – един,
с допълнително условие към кандидатите: да
притежават научен и практически опит в об-
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ластта на миниинвазивната гръдна хирургия с
извършени над 50 бр. процедури на хранопровод, бял дроб и медиастинум за трите общо,
със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Подаване на документи: София, бул. Тотлебен 21,
тел. 9154 400.
7799
70. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Оряхово, община Оряхово, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
7829
41. – Областният управител на област Габрово на основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т съобщава
на заинтересуваните лица за издадено на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУ Т при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК Разрешение за строеж
№ 1 о т 26.11.2015 г. на Държавно п редп риятие „Национа лна компани я „Железопът на
инфрас т ру к т у ра“ – Ж П С ек ц и я Горна Оряховица, за извършване строително-монтажни
работи на строеж: „ЖП линия № 42 Царева
ливада – Габрово – реконструкция – Аварийноукрепителни и отводнителни строителни работи
в междугарието Царева ливада – Габрово“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7856
10. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за обект: „Свлачище по път ІІ-59“
Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ от
км 18+540 до км 18+820 – временен обходен
път, намиращ се в имот № 010747 по КВС на
землище с. Карамфил, община Момчилград, с
възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7803
48. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), във фаза „окончателен проект“ за
следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“
и ПСПВ“ в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище: изместване на съществуваща
въздушна линия 20 kV извън язовирното езеро,
включително кабел(и) за електрозахранване на
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ПСПВ; водопровод от ПС1 до ПСПВ; канал от
МПСОВ в имота на ПСПВ до точката на заустване. Трасетата преминават през следните имоти:
имо т 55302.55.410 – т ери т ори я за т ранспор т
(НТП – път от републиканската пътна мрежа)
съгласно приложения регистър с учредяване на
сервитутно право и разрешение за специално
ползване на пътя; имот 55302.86.786 – земеделска
територия (НТП – нива) съгласно приложения
регистър с учредяване право на строеж и/или
отчуждаване. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13,
ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. 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.
7836
43. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на подземен
кабел НН от съществу ващ К РШ на югоизточната граница на имот № 73242.223.223 до
ново главно разпределително табло в автоцентър ,,Шкода“ – сервиз и автосалон, в имот
№ 73242.223.133 – Карловско шосе, местност
Кошовете, по кадастралната карта на с. Труд,
община „Марица“, област Пловдив. Проектът
се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в 30-дневен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация ,,Марица“, област
Пловдив.
7802
335. – Община с. Горна Малина, Софийска
област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ и ПП,
за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ
049094, м. Дворища, по КВС на землището на
с. Априлово, община Горна Малина, Софийска
област, с отреждане „За къща за гости“. Проектът
за ПУП – ПЗ и ПП, е изложен за разглеждане в
сградата на Община Горна Малина, стая № 29,
ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7801

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Враца, на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че в АС – Враца,
е образувано адм. дело № 609 по описа на 2015
г. по протест на Районната прокуратура – Мездра, с който са оспорени чл. 8, ал. 5 и 6 от
Наредбата за реда за разпореждане, управле-
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ние и ползване на спортни имоти, обекти и
съоръжения – общинска собственост, приети с
Решение № 804 по протокол № 51 от 27.08.2015 г.
н а О б С – Ме з д р а . Де ло т о е н ас р очено з а
26.01.2016 г. в 10,30 ч.
7883
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
на чл. 6, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на
община Черноочене, приета с Решение № 44 от
23.09.2008 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, по което е образувано адм.д. № 167/2015 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.01.2016 г. в 10 ч. Оспорването е по протест
на Окръжна прокуратура – Кърджали.
7850
Административният съд – Пловдив, първо
отделение, ХV състав, съобщава, че е образувано
административно дело № 2973/2015 г. по жалба
на „Каел“ – ООД, с искане за прогласяване
нищожността на Решение № 320 по протокол
№ 11 от 25.11.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, с което се одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64
(Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в.
„Труд“ – Пловдив), при км 48+728 и път ІІІ606 (Голям Чардак – Малък Чардак – Строево
(Труд – Пловдив) и искане за прогласяване
нищожността на Решение № 357 по протокол
№ 13 от 16.12.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, за изменение и допълнение на Решение
№ 320 по протокол № 11 от 25.11.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, с което се одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: Пътно кръстовище на път ІІ-64 (Карлово – Баня – Долна
ма ха ла – Тру д – п.в. „Тру д“ – П ловдив) п ри
км 48+728 и път ІІІ-606 (Голям Чардак – Малък Чардак – Строево (Труд – Пловдив), и се
одобря ва П У П – парцеларен п ла н, зася га щ
локален път в кадастрален район 62 по КК на
с. Труд, в частта, засягаща ПИ 73242.62.48 по
КККР на с. Труд, област Пловдив. Делото е
със страни: жалбоподател: „Каел“ – ООД, със
съдебен адрес гр. Пловдив, ул. 4-ти януари 28,
ет. 1, офис 5, чрез адв. Голева, и ответник Общинският съвет „Марица“. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което съдържа: трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
за явен в съответната админист раци я, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на т ърговеца или наименованието
на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересованото лице желае да
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бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
л и це на за я ви т ел я. А д м и н ис т рат и вно дело
№ 2973/2015 г. е насрочено в открито съдебно
заседание на 27.01.2016 г. от 13,30 ч.
7852
Административният съд – София-град, второ отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба
срещу Решение № 833 по протокол № 73 от
18.12.2014 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно одобрения проект за УПИ
Х-1, кв. 447, местност Центъра, е образувано
административно дело № 2437 от 2015 г. по
описа на съда, насрочено за разглеж дане в
открито съдебно заседание на 10.12.2015 г. от
11 ч. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародването в съответствие
с чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
7873
Варненският районен съд, гражданска колегия, Х ХIV състав, съобщава на Чейстити
Денис Флауърс, гражданка на САЩ, родена на
26.01.1984 г., Калифорния, понастоящем с неизвестен адрес, ответница по гр.д. № 12948/2015 г.
по описа на Варненския районен съд, ХХIV
състав, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на съобщението може
да получи в деловодството на ХХIV състав,
Варненски районен съд, в качеството си на
ответница препис от искова молба за развод,
подадена от Светослав А нгелов Обретенов,
ведно с приложенията.
7854
Велинградският районен съд съобщава на
Димитър Трендафилов Гергишанов с последен
адрес Пазард ж ик, ул. Гаврил Кръстевич 17,
ет. 4, ап. 7, сега с неизвестен адрес в Република
Румъния, да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ в канцеларията на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 67/2015 г. – с предмет на делото
чл. 32, ал. 2 ЗС, заведено от Емил Бориславов
Гарабитов, Борислав Иванов Гарабитов, Иво
Бориславов Гарабитов, Живка Иванова Гагова,
Ангелина Иванова Драйчева, като в противен
случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще му
бъде назначен особен представител.
7853
Софийският районен съд, ГО, 65 състав, съобщава на Кръстина Асенова Тодорова, гражданка
на Швейцария, с неизестен по делото адрес, че
по искова молба на Ася Асенова Тодорова-Аладеф е образувано гр.д. № 52168/2015 г. по описа
на СРС, ГО, 65 състав, и в двуседмичен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, бул.
Цар Борис III № 54, за получаване на препис
от исковата молба и приложенията към нея. В
случай че не се яви да получи книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще
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се считат за редовно връчени. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7776
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 80 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Гассан Жорж Ел Хаддад, ливански гражданин,
роден на 19.11.1966 г. в Ливан, с неизвестен адрес
в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, III гражданско
отделение, 80 състав, София, бул. Цар Борис III
№ 54, да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадена от Лиляна Ангелова
Банчева, с правно основание чл. 127а от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
7849
Районният съд – гр. Средец, призовава Жаклин
Харисън, гражданка на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 345/2015 г.
по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7750
Районният съд – гр. Средец, призовава Кристофър Джеймс Багс, гражданин на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 331/2015 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7751
Районният съд – гр. Средец, призовава Едуард
Джеймс Палмър, гражданин на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 331/2015 г. по описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7752
Районният съд – гр. Средец, призовава Джеймс
Антъни Хайнс, гражданин на Република Ирландия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 306/2015 г. по описа на съда, заведено от
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„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в
канцеларията на деловодството в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7851
Районният съд – гр. Средец, призовава Наталия Важека, гражданка на Полша, с неизвестен
адрес, като ответница по гр. д. № 362/2015 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7884
Районният съд – гр. Средец, призовава Стефен
Текър, гражданин на Великобритания, с неизвестен
адрес, като ответник по гр. д. № 317/2015 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7885
Районният съд – гр. Средец, призовава Ярл
Андре Меберг, поданик на Норвегия, с неизвестен
адрес, като ответник по гр. д. № 361/2015 г. по
описа на Районния съд – гр. Средец, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7886
Тетевенският районен съд, III състав,
ГК, на основание чл. 48 и 131 ГПК призовава Дмитрий Юръевич Филиппов, роден на
30.12.1975 г., гражданин на Руската федерация, без
постоянен и настоящ адрес в Република България, с
неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д.
№ 703/2015 г., заведено по чл. 132, ал. 1, т. 2 СК
от Агенцията за социално подпомагане – София,
дирекция „Социално подпомагане“ – Тетевен, с указания да се яви в съда и да получи исковата молба
и доказателствата по делото в 14-дневен срок от

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

обнародването в „Държавен вестник“. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК и
ще му се назначи особен представител.
7786
Троянският районен съд призовава Хъдър Демир,
гражданин на Република Турция, с неизвестен адрес
в Република Турция и Република България, да се яви
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията за
отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 924/2015 г. с
правно основание чл. 49 СК, заведено от Севда
Данаилова Демир. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа с
назначен особен представител.
7710
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
ЕТ „Мария Калайджиева“ (в несъстоятелност),
ЕИК 101616494, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Илинден 7, да се явят по т.д.
№ 159/2015 г. по описа на съда за съдебно заседание на 16.12.2015 г. в 14 ч. в зала № 2, ет. 3 на
Окръжен съд – Благоевград, пл. Васил Левски 1, за
разглеждане на молбата на „Обединена българска
банка“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Св. София 5, за
отмяна на решение от 20.10.2015 г. на събрание
на кредиторите на ЕТ „Мария Калайджиева“ (в
несъстоятелност), проведено по т.д. по несъстоятелност № 145/2012 г. по описа на БлОС.
7931
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-18 състав, по т. д. 7351/2015 г. призовава кредиторите, синдика и длъжника на „Ай Пи Ем“ –
ЕООД (н), ЕИК 831407500, София, р-н „Лозенец“,
ул. Бунтовник 64, вх. А, ет. 1, ап. 2, за разглеждане
в открито съдебно заседание на 18.12.2015 г. в
11 ч., което ще се проведе в Съдебната палата,
бул. Витоша 2, София, за отмяна на решенията на
първото събрание на кредиторите по т. д. 5669/2012
г. на СГС, VІ-13 състав, проведено на 4.11.2015 г. от
11 ч. в Съдебната палата, София, бул. Витоша 2.
7899

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение „Компанията“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 21 и 24 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 25.01.2016 г. в 10 ч. на адреса на
управление – София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 204А, ет. 10, ап. 37, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 3. вземане на решение за
прекратяване и ликвидация на сдружението; 4. избор на ликвидатор на сдружението; 5. разни. При
липсата на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред в 11 ч.
7879
11. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България (НКО)“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 28.01.2016 г. в 17 ч. в зала № 12126,
бл. 12, Електротехническия факултет на Техническия университет – София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
периода 2013 – 2015 г.; 2. вземане на решение относно дължимостта и размера на членския внос.
7765
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„143 – Георги Бенковски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съвета
на учредителите на 30.01.2016 г. в 11 ч. в административната сграда на фондацията в София,
ул. Тодорини кукли 9, при следния дневен ред: 1.
приемане ГФО на фондацията и отчета за дейността є за 2014 г. и 2015 г.; 2. приемане програма
за дейността на фондацията за 2016 г.; 3. избор
на нов изпълнителен директор; 4. обсъждане на
предложения за реализиране на възпитателнообразователни програми и организиране на свободното време на учениците на 143 ОУ „Георги
Бенковски“ и утвърждаване на извършените
такива; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на заинтересованите лица
на административния адрес на фондацията от
10,30 до 12,30 ч. При липса на кворум повторното
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и учредителния акт на фондацията ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
7745
11. – Управителният съвет на Лекториум Розикруцианум – Интернационална школа на Златния
Розенкройц, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 3.02.2016 г. в 18 ч. в сградата на сдружението в София, ул. Звънче 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2015 г.; 2. приемане на бюджета за 2016 г.; 3.
освобождаване членовете на управителния съвет
и избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7796
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по сумо, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на федерацията на 5.02.2016 г. в 10 ч. в София,
Студентски град, Национална спортна академия
„Васил Левски“, зала „Сумо“, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
по сумо за 2015 г.; 2. приемане на бюджета за
2016 г.; 3. организационни.
7830
8. – Управителният съвет на Национална
асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание
чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо
отчетно-изборно събрание на асоциацията на
6.02.2016 г. в 10,30 ч. в София, ул. Света София
8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Национална асоциация „ХоРеКа“
за 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период; 3. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2015 г.; 4. приемане на нови членове в
Национална асоциация „ХоРеКа“; 5. приемане
на бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2016 г.; 6. избор
на ръководни органи на асоциацията – предсе-
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дател, управителен съвет и контролен съвет; 7.
съвместни участия в предстоящи изложения;
8. общи и оперативни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
7777
15. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по фехтовка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква трето редовно
заседание на общото събрание на Българската
федерация по фехтовка на 10.02.2016 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски 75, ет. 5, в заседателната зала при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на БФФ за 2015 г.; 2. финансов
отчет на БФФ за 2015 г.; 3. приемане бюджет
на БФФ за 2016 г.; 4. промени в устава на БФФ;
5. разглеждане на подадени жалби от клубове
„Витоша“ и „Блейд“.
7860
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на учителите по български език и литература,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на АУБЕЛ на 13.02.2016 г.
в 9 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 35, в
сградата на 9 ФЕГ „А лфонс дьо Ламартин“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
АУБЕЛ за периода 22.12.2014 г. – 13.02.2016 г.;
2. доклад на ревизионната комисия на АУБЕЛ;
3. приемане на бюджета за 2016 г. на АУБЕЛ;
4. приемане на основни насоки и тематична
програма за дейността на АУБЕЛ; 5. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете на
АУБЕЛ и ще бъдат представени от управителния съвет на всеки член при поискване. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Присъствието на общото събрание задължава
членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски
внос за текущия месец.
7831
3. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005 – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно събрание на 24.02.2016 г.
в 11 ч. в залата на Народно читалище „Славянска беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски 127, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на ССНЧ през 2015 г.; 2. счетоводен
отчет; финансов резултат за 2015 г.; 3. отчет на
контролния съвет на сдружението; 4. изказвания по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7708
55. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Българска
федерация по хокей на трева“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС на
сдружението свиква общо събрание на членовете
му на 19.03.2016 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Златю
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Бояджиев 2, хотел „Новотел Пловдив“, зала
„Пловдив“, при следния дневен ред: 1. прекратяване на членство в БФХТ; 2. приемане на
членство на БФХТ; 3. отчетен доклад за дейността на БФХТ за периода 1.01. – 31.12.2015 г.;
4. отчетен доклад за финансовата дейност на
БФХТ за периода 1.01. – 31.12.2015 г.; 5. приемане на бюджета на БФХТ за 2016 г.; 6. промени
в устава на БФХТ; 7. връчване на призове на
състезатели и треньори за 2015 г.; 8. връчване на
почетни награди на БФХТ; 9. решения относно
организацията и честването на 25-годишния
юбилей на БФХТ. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
на Българската федерация по хокей на трева
всеки присъствен ден от 9 до 13 ч. в офиса на
сдру жението. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7639
1. – Управителният съвет на Сдружението на
жените с онкологични заболявания и техните
сподвижници – СЖОЗТС, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.01.2016 г. от 12,30 ч. във Варна, ул. Селиолу
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СЖОЗТС, Варна; 2. избор на нов управителен
съвет за мандат 2015 г. – 2020 г.; 3. обсъждане
и вземане на решение, свързано с удължаване
на безвъзмездно ползване за Дома на онкоболните; 4. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13,30 ч., на същото място
и при непроменен дневен ред.
7735
3. – Председателят на Ездови клуб „Ангард“,
Варна, на основание чл. 27.1 и 27.2 от устава на
сдружението във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.02.2016 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението във Варна, ул. Мара Гидик 57, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. освобождаване на Павлина
Кателиева Коварик като представляващ и председател на сдружението и освобождаването є от
отговорност за целия период на управление на
сдружението; 3. избор на нов представляващ и
председател на сдружението; 4. промяна в адреса
на управление на сдружението; 5. приемане на
актуализиран устав на сдружението; 6. приемане на отчета за дейността на сдружението
за 2014 г.; 7. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; 8. даване на
съгласие членовете на сдружението да ползват
безвъзмездно по всяко време по един бокс за
кон в базата на сдружението за нуждите на конния спорт. При липса на кворум на основание
чл. 28 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Материалите за
общото събрание, свързани с дневния ред, са
на адреса на управление на сдружението във
Варна, ул. Мара Гидик 57, и са на разположение
на членовете на сдружението всеки работен ден
от 9 ч. до 18 ч.
7874
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24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Чепинец“ – Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22
от устава свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 3.02.2016 г. в 17,30 ч. във
Велинград, бул. Хан Аспарух 35, заседателна
зала на Общинск и я съвет – Велинград, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад на УС за дейността на сдружението за
периода 2011 – 2015 г.; 2. освобож даване на
членовете на УС и КС; 3. избор на ръководни
органи: управителен съвет, председател на УС,
контролен съвет; 4. промяна на устава; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7864
881. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с ал. 1 ЗА свиква редовно общо
събрание на адвокатите при А двокатската колегия – Добрич, на 30.01.2016 г. в 9 ч. в гр. Добрич, „Международен колеж“ – ООД, Добрич,
ул. България 3, зала „А лбена“, при следния
дневен ред: 1. разглежда отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната година и
взема решения по него; 2. разглежда доклада
на контролния съвет; 3. разглежда отчета на
дисциплинарния съд; 4. разисквания по отчетите; 5. приема бюджет на съвета на колегията
за следващата финансова година; 6. определя
броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избира
адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 7. избира
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 8. взема решение за разпореждане
с недвижим имот на адвокатската колегия; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден и
на същото място в 10 ч. при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по
реда на Закона за адвокатурата.
7875
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Футболен клуб „Арсенал
2000“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и т. 23 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 28.01.2016 г. в 10,30 ч. в административната сграда на „Арсенал“ – АД, в
Казанлък, бул. Розова долина 100, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на
председателя и членовете на УС; 2. избор на нов
пердседател и членове на управителния съвет
(УС). 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.
7769
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1. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“, Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на клуба на 25.01.2016 г. в 18 ч.
в ресторант „Хебър“, Пазард ж ик, ул. Есперанто 2, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на клуба – изменения и допълнения; 2.
избор на нови управителни органи на клуба; 3.
потвърждаване на предишни решения на общо
събрание на клуба; 4. организационни – разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и устава на клуба събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
7832
7. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 20.02.2016 г. в 10 ч. в зала „Лира“
във Военния клуб, ул. Дойран 77, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния и контролния съвет; 2. приемане бюджета на съюза
за 2016 г.; 3. избор на управителен и контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7888
1. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „За Вас“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 5.02.2016 г. в 12 ч. в Пловдив,
ул. Жан Жорес 35, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове и прекратяване на
членство на членове в сдружението; 2. приемане на промени в устава на сдружението; 3.
избиране и освобождаване на членове на управителния съвет; 4. отчитане на дейността на
сдружението; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
7764
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Разложки мераци“, Разлог, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.02.2016 г. в 17 ч. в сградата на читалище
„15.09.1903 г.“ в Разлог, ул. Шейново 2, в репетиционната зала, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове и прием на нови
членове; 2. приемане на правилник, определящ
правила и ред за извършване на общественополезна дейност на СНСЦ „Разложки мераци“,
Разлог; 3. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2015 г. и план за работа за
2016 г.; 4. разни. Съгласно чл. 25 от устава на
сдружението общото събрание е законно, ако
на него присъстват повече от половината от
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе
в 18 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
7872
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98. – Управителният съвет на Спортен клуб
по пож ароп ри ложен спор т „ М и х а и л Чу буров – Русе“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.01.2016 г. в 9 ч. в киносалона
на ОДМВР – Русе, при следния дневен ред: 1.
откриване и определяне на длъжностни лица по
провеждане на общото събрание; 2. приемане
дейността на УС и финансовия отчет на сдружението за 2015 г.; 3. вземане на решение за
освобождаване и избор на нови членове на УС,
КС и касиер-счетоводител на сдружението; 4.
приемане на бюджета, разходите и финансовия
план на сдружението за 2016 г.; 5. вземане на
решение за промяна на дължимостта и размера
на членския внос; вземане на решение за изменение и допълнение на текстовете на устава на
сдружението; 7. други въпроси, свързани с организацията и функционирането на сдружението.
7792
12. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Тополовград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.02.2016 г.
в 17 ч. в Тополовград, ул. Иван Вазов 3, в учителската стая на НУ „Св. св. Кирил и Методий“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на училищното настоятелство за изминалия
период; 2. освобождаване и приемане на нови
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членове на училищното настоятелство; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. предложения за
обсъждане на други актуални за училищното
настоятелство въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7781
Иванка Дашкова Бобатинова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Щастливо
дете – 21 век“ – София, в ликвидация по ф.д.
№ 1974/2004 г. на СГС, на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите на сдружение с нестопанска цел „Щастливо дете – 21
век“ да предявят вземанията си към дружеството
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
7797
Камелия Кирилова Ангелова – ликвидатор
на сдру жение с общественополезна дейност
„Настоятелство на Седмична детска градина
34 – Горски кът“, Варна, к.к. Златни пясъци, в
ликвидация по ф. д. № 46/2011 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7681

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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