ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 67

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 26 август 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 283 за назначаване на Мартин Иванов Иванов – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Финландия, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Естония със седалище в гр. Хелзинки,
Република Финландия
 Указ № 284 за освобождаване на Стефан Любомиров Тафров от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията
на обединените нации в Ню Йорк със
седалище в гр. Ню Йорк, Съединени
американски щати
 Указ № 285 за назначаване на Георги
Великов Панайотов за постоянен представител на Република България към
Организацията на обединените нации
в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк,
Съединени американски щати

лугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки
Комисия за финансов
надзор

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов
надзор и на нейната администрация
10
2

 Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за
определяне на Списък на стоките и ус-

Министерство
на културата
 Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за
приемане и преместване на деца и
ученици в училищата по култура
27

2

2

 Наредба № 2 от 12 август 2016 г. за
приемане и преместване на ученици в
училищата по изкуствата
32
 Наредба № 3 от 12 август 2016 г. за
условията и реда за утвърждаване на
държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по
културата
39
Министерство
на образованието и науката

Министерски съвет
 Постановление № 214 от 24 август
2016 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет

8

2

 Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за
усвояването на българския книжовен
език
39
 Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за
профилираната подготовка

44

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мартин Иванов Иванов –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Естония
със седалище в гр. Хелзинки, Република
Финландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6970

УКАЗ № 284
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Стефан Любомиров Тафров
от длъжността постоянен представител на
Република България към Организацията на
обединените нации в Ню Йорк със седалище
в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6971

УКАЗ № 285
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Георги Великов Панайотов
за постоянен представител на Република
България към Организацията на обединените

нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню
Йорк, Съединени американски щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 август 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6973

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 24 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 447
на Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на
енергетиката и на Министерството на туризма
(обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм., бр. 82, 86 и
100 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 5 числото „460“ се заменя с „451“.
2. В т. 7 числото „171“ се заменя със „180“.
§ 2. В Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към
министъра на икономиката и на нейната администрация, приет с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г.,
бр. 33 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 48 от
2010 г., бр. 52 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 14 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 числото „171“ се заменя
със „180“.
2. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
3. В чл. 11, ал. 4 се създава т. 12:
„12. консултира и наблюдава дейността на
Европейския потребителски център.“
4. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Общата администрация на комисията е организирана в две дирекции – „Правни
дейности, административно обслужване и
човешки ресурси“ и „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността.“
5. В чл. 13, т. 3 думите „дирекция „Информационна сигурност и защита на потребителите при продажби от разстояние“ се заменят

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

с „дирекция „Защита на потребителите при
продажби от разстояние“.
6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“:
1. разработва и дава становища по проекти
на нормативни актове в областта на защитата
на потребителите;
2. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на комисията, на председателя и на оправомощени
от него длъжностни лица;
3. участва в комисиите за провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки и дава становища по законосъобразността
на процедурите;
4. съдейства и осигурява с правни средства
своевременното събиране на вземанията на
комисията;
5. оказва правна помощ на комисията за
законосъобразното изпълнение на нейните
функции;
6. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността
на комисията;
7. организира достъпа на гражданите до
обществена информация в съответствие със
законовите им права;
8. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и работните заплати на служителите в комисията съгласно действащото
законодателство;
9. организира дейността по набиране на
кадри и провеждане на конкурси по реда
на Кодекса на труда и Закона за държавния
служител;
10. организира и отговаря за съхраняването и воденето на документите, свързани
с назначаването и освобождаването на служителите;
11. изготвя актове и документи, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
със служителите;
12. участва в организирането на система
за оценка на изпълнението на служебните
задължения на служителите;
13. осигурява подходящи условия за работа на Помирителната комисия за платежни
спорове;
14. оси г у ря ва дей нос т и т е по а д м и н истративното обслужване на физическите и
юридическите лица за услугите, вписани в
Списъка на унифицираните наименования на
административните услуги (СУНАУ);
15. обобщава информацията за изпълнението на решенията на комисията и я предоставя
на главния секретар;
16. обработва документите и осъществява
деловодната дейност на комисията и на ней-
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ната администрация, включително съхранява
и обработва централния деловоден архив на
комисията;
17. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаването им в Централния
държавен архив;
18. организира приемането, издаването
и съхраняването на електронни документи,
подписани с универсален електронен подпис;
19. осигурява техническото обслужване на
председателя и на членовете на комисията;
20. осигурява провеждането на информационната политика на комисията;
21. планира и координира изграждането
на публичното представяне на комисията и
координира медийните изяви на председателя,
на членовете и на служителите на комисията;
22. отговаря за публикуването на изготвените материали на интернет страницата
на комисията;
23. извършва подбор и предлага събития,
инициирани от Европейския съюз, в които да
участват представители на комисията с цел
изграждане на европейско партньорство, и
проучва опита на други държави в областта
на потребителската защита;
24. изгражда и поддържа специализираните
информационни системи и бази данни на комисията и на нейните регионални дирекции;
25. отговаря за информационната сигурност
и оперативната съвместимост на комисията
и на нейните регионални дирекции;
26. осъществява методическа помощ на
специализираните дирекции на комисията
при разглеждане на жалби на потребители в
областта на информационните технологии;
27. осъществява методическо ръководство
на регионалните дирекции на комисията в
областта на информационното обслужване;
28. подпомага звената на комисията при
ползването на единната деловодна и информационна система;
29. води регистър на юридическите лица,
които не желаят да получават непоискани
търговски съобщения.“
7. Член 15а се отменя.
8. В чл. 16, ал. 1, т. 16 след думата „потребителите“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
9. В чл. 18:
а) в основния текст думите „дирекция
„Информационна сиг у рност и защита на
потребителите при продажби от разстояние“
се заменят с „дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“;
б) в т. 3 думите „раздел II „Договор за продажба от разстояние“ се заменят с „раздел I
„Договори извън търговския обект и договори
от разстояние“ и след думата „потребителите“
се добавя „по отношение на договорите от
разстояние“;
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в) точка 7 се отменя;
г) точка 9 се изменя така:
„9. изпълнява функциите на единна служба
за връзка и на компетентен орган по смисъла
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество
между националните органи, отговорни за
прилагане на законодателството за защита
на потребителите, от компетенциите на комисията;“
д) точки 10, 11, 12, 13, 15 и 16 се отменят.
10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. За образцово изпълнение на служебните им задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.“
11. Приложението към чл. 2, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2, ал. 3
Численост на персонала в Комисията за защита
на потребителите – 180 щатни бройки
Председател
1
Членове на комисията
2
Главен секретар
1
Обща администрация
28
в т.ч.:
дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки
ресурси“
18
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“
10
Специализирана администрация
148
в т.ч.:
Главна дирекция „Контрол на пазара“
и регионални дирекции
137
дирекция „Защита на потребителите
при продажби от разстояние“
11“

§ 3. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г.
и бр. 32 и 86 от 2015 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2а:
а) в т. 2 след думите „Закона за чистотата
на атмосферния въздух“ се поставя запетая и
се добавя „чл. 94, ал. 2 от Закона за измерванията и чл. 201, ал. 12 от Закона за водите“;
б) създава се т. 4:
„4. постъпления от такси, събирани по
Тарифа № 11 за таксите, които се събират в
системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за
държавните такси, приета с Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г.“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 2:
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аа) точка 3а се отменя;
бб) създава се т. 4а:
„4а. осъществява контрол върху елементи за
вграждане, филтрация и помпи към плувните
басейни – самостоятелни или прилежащи,
към места за настаняване съгласно Закона
за туризма;“
вв) точка 13 се изменя така:
„13. осъществява държавния контрол на
язовирните стени и съоръженията към тях
лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица;“
гг) създава се т. 13а:
„13а. чрез Главна дирекция „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“
публикува на интернет страницата на ДАМТН
протоколите за резултатите от проверките,
извършени от него или от оправомощени от
него длъжностни лица;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В рамките на предоставените му правомощия председателят на ДАМТН издава
инструкции, заповеди, индивидуални административни актове, наказателни постановления
или оправомощава други лица за издаването
им в предвидените в нормативен акт случаи.“
3. В чл. 5, ал. 2 числото „460“ се заменя
с „451“.
4. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Председателят на ДАМТН със заповед
утвърждава структурата на административните звена, включително създаването, преобразуването и закриването на отдели и сектори
в дирекциите и в главните дирекции, както
и длъжностното разписание на агенцията.“;
б) в ал. 2 след думите „Република България“
се добавя „и чл. 152 от Закона за водите“;
в) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 7 ал. 1 се отменя.
6. В чл. 9:
а) в ал. 1 се създава т. 13:
„13. осигурява провеждането на информационната политика на ДАМТН, като:
а) информира обществеността за осъществяваните от агенцията дейности;
б) организира медийните и други публични
изяви на председателя, заместник-председателите и служителите на агенцията;
в) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на агенцията.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) В изпълнение на правомощията си главният секретар издава заповеди и указания.“
7. В чл. 13:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в областта на финансово-счетоводната
дейност:
а) подпомага председателя, заместникпредседателите и главния секретар за правилното и законосъобразното разходване на
финансовите ресурси и за предотвратяване
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на разхищения и злоу потреби с парични
средства, като осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет; осигурява ефективното
и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност на ДАМТН на касова и начислена
основа в съответствие с изискванията на
Закона за публичните финанси, Закона за
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните
организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетни организации
счетоводни стандарти и указания;
в) изготвя периодичните отчети и годишния
отчет за касовото изпълнение на бюджета,
на сметките за средствата от Европейския
съюз и на сметките за чужди средства, както и тримесечните и годишните оборотни
ведомости на ДАМТН;
г) участва в процеса на управление на
бюджетните средства на ДАМТН и изготвя
своевременно заявките за лимити за необходими средства на ДАМТН;
д) разработва проект на бюджет на ДАМТН,
както и тригодишна бюджетна прогноза в
съответствие със Закона за публичните финанси, с решението на Министерския съвет
за бюджетната процедура за съответната година, указанията на министъра на финансите,
указанията на министъра на икономиката и
с Единната бюджетна класификация;
е) извършва текущ и последващ контрол
по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните
средства;
ж) подпомага председателя при организаци ята и изгра ж дането на системата за
финансово управление и контрол;
з) организира и провежда инвентаризациите на активите и пасивите в ДАМТН по
реда, приложим за бюджетните организации;
и) създава и съхранява ведомости за заплати, както и всички платежни документи,
отнасящи се до възнагражденията на работниците и служителите; изготвя необходимите
финансови документи за пенсиониране и
образци за трудовия стаж на служителите
от ДАМТН;
к) осигурява своевременното събиране на
вземанията на ДАМТН;
л) създава и организира съхранението на
счетоводната информация и документи и
тяхното ползване съгласно изискванията на
Закона за счетоводството;“
б) създава се т. 9:
„9. в област та на техническата хармонизация, международното сътрудничество,
подготовката на проекти, планирането и
отчетността на дейността:
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а) организира и координира подготовката
на задгранични командировки и оформянето
на необходимите документи за това;
б) организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации в областите на дейност
на ДАМТН;
в) организира международните изяви на
председателя, на заместник-председателите,
на главния секретар и на другите служители
на ДАМТН;
г) подпома га ди рек ц ии т е и обобща ва
информацията при разработването на програмния бюджет и отчет, на периодичните и
годишните отчети и доклади за дейността на
ДАМТН и за състоянието на администрацията и на годишния доклад за състоянието на
системата за оценка и управление на риска,
на системата за управление на качеството
и на системата за финансово управление и
контрол;
д) координира действията на другите административни звена във връзка с участието
им в планирането и отчитането на дейността
на ДАМТН;
е) организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за
сътрудничество съобразно функционалната
компетентност на агенцията и координира
изпълнението им;
ж) организира разработването на проекти,
финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми
за сътрудничество;
з) организира изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с членството на
Република България в Европейския съюз;
и) координира и участва в подготовката
на становища, позиции и информация във
връзка с участието на българската страна в
работата на институциите на Европейския
съюз, съобразно функционалната компетентност на ДАМТН;
к) координира участието на представители
на ДАМТН и участва с експерти в работните
групи, комитети и други работни форуми на
Европейската комисия;
л) изпълнява функциите на контактна точка на ДАМТН в Механизма за организация
и координация на обмена на информация,
свързана с прилагането на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване
на процедурите, свързани с прилагането на
някои национални технически правила за
продукти, законно предлагани на пазара в
други държави членки, и за отмяна на Решение
№ 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от 13.08.2008 г.).“
8. В чл. 15, ал. 1, т. 8 думите „дирекция
„Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието“ се
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заменят с „дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“.
9. В чл. 18:
а) създава се т. 4а:
„4а. организира и контролира заявяването
и предоставянето на знаци, удостоверяващи
резултатите от метрологичен контрол, на
оправомощени лица, както и тяхното отчитане и връщане;“
б) създава се т. 14а:
„14а. организира дейностите по одобряване
на идентификационни знаци на производителите на бутилки и води Публичен регистър
на одобрените идентификационни знаци;“
в) създава се т. 16в:
„16в. организира и провежда дейностите по
временно спиране или прекратяване действието на регистрацията по чл. 89а, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози на лицата,
извършващи монтаж или монтаж и ремонт
на тахографи, и води публичен регистър за
тези лица;“
г) в т. 22 думата „наблюдение“ се заменя
с „надзор на пазара“;
д) създава се т. 22а:
„22а. изготвя програмата за надзор на
пазара на средствата за измерване и отчита
изпълнението є във връзка с чл. 18, ал. 5 от
Регламент № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета и осъществява връзка
с контактните лица по надзор на пазара на
средства за измерване в държавите членки;“
е) създава се т. 25а:
„25а. установява нарушенията и издава
наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите
на оправомощаване на длъжностни лица от
председателя;“
ж) създава се т. 25б:
„25б. участва в проверки заедно с Агенция „Митници“ за спазване на изискванията
към средствата за измерване и контрол на
акцизни стоки, регламентирани в Закона за
акцизите и данъчните складове и в Наредба
№ H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата за
измерване, и контрол на акцизни стоки, в
Закона за измерванията, в Закона за техническите изисквания към продуктите и в
наредбите по прилагането им;“
з) създава се т. 27:
„27. предлага и участва в разработването
на проекти на нови и актуализирането на
действащи нормативни актове, методики и
процедури, свързани с метрологичния надзор и надзора на пазара на средствата за
измерване, и дава становища по нормативни
и други документи, свързани с дейността на
дирекцията.“
10. В чл. 20 се създават т. 10, 11 и 12:
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„10. извършва контрол за спазване на изискванията за правилна и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни – самостоятелни или прилежащи, към места за настаняване по Закона
за туризма;
11. под пома г а гла вн и т е д и р ек ц и и на
ДАМТН с надзорни и контролни функции
в дейностите, свързани с участието им в
системите за информационен обмен, функциониращи в рамките на Европейския съюз;
12. ус та новя ва нару шен и я та и изда ва
наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите
на оправомощаване на длъжностни лица от
председателя.“
11. В чл. 21 се създава т. 21:
„21. установява нару шени ята и издава
наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите
на оправомощаване на длъжностни лица от
председателя.“
12. В чл. 22:
а) точка 5 се отменя;
б) точка 6 се отменя;
в) създава се т. 9:
„9. ус та новя ва нару шен и я та и изда ва
наказателни постановления по реда на специален закон и на Закона за административните нарушения и наказания, в случаите
на оправомощаване на длъжностни лица от
председателя.“
13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“:
1. организира и извършва проверки за
установяване на техническата компетентност
и способността да изпълняват процедурите
за оценяване съответствието на лица, които
кандидатстват за разрешение за извършване
оценяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите
изисквания към продуктите, мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите
изисквания към продуктите, и предлага на
председателя на ДАМТН да издаде или да
откаже издаването на разрешение;
2. организира и извършва проверки на
лицата, получили разрешения за оценяване
на съответствието, за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, и
предлага на председателя да издаде предписание за временно спиране на дейността
им до отстраняване на констатираните при
проверката пропуски и несъответствия или
да отнеме издаденото разрешение;
3. организира и у частва в анализа на
информаци ята от годишните док лади на
лицата, получили разрешения за оценяване
на съответствието;
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4. води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване
на съответствието и публикува данните в
рубрика „Официален бюлетин“ на интернет
страницата на ДАМТН;
5. координира работата на националните
работни групи по прилагане на наредбите по
чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите и на мерките по прилагане
по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите;
6. изготвя доклади и обявява пред Европейската комисия и държавите – членки на
Европейския съюз, органите, одобрени да
извършват оценяване на съответствието;
7. уведомява Европейската комисия за отнетите разрешения за извършване оценяване
на съответствието и за временните спирания
на дейността по оценяване на съответствието;
8. дава предписания на нотифицираните
органи за отстраняване на несъответствията
им с изискванията на Закона за техническите
изисквания към продуктите или за отстраняване на пропуските и несъответствията при
изпълнението на процедурите за оценяване
на съответствието.“
14. Член 23а се изменя така:
„Чл. 23а. Главна дирек ци я „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“:
1. контролира изпълнението на мерк и
за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо
състояние и осигуряване на безопасната им
експлоатация;
2. контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация
на язовирни стени и/или съоръжения към
тях, които са в предаварийно състояние, до
възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация
на такива язовирни стени и/или съоръжения,
когато възстановяването или реконструкцията
им са нецелесъобразни;
3. предоставя на собствениците на водностопанск и системи и х идротех ническ и
съоръжения, включително на язовирни стени
и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища информационна
система, разработена от ДАМТН съгласно
наредба, издадена от министъра на икономиката по предложение на председателя на
ДАМТН;
4. контролира изпълнението на: предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите; мерките за осигуряване на
изправно техническо състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях и безопасната
им експлоатация; дейности по извеждане от
експлоатация и/или ликвидация на язовирни
стени и съоръжения към тях; дейности по
чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
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5. дава задъл ж ителни предписани я на
собствениците на язовирни стени и/или на
съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително
за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните
обекти, както и да определят срок за тяхното
изпълнение;
6. подпомага председателя на ДАМТН за
изпълнение на функциите му по чл. 3, ал. 2,
т. 13 и 13а;
7. установява нарушенията и издава наказателни постановления по реда на специален
закон и на Закона за административните
нарушения и наказания, в случаите на оправомощаване на длъжностни лица от председателя.“
15. В чл. 24:
а) в ал. 1 след думата „правилника“ се
поставя запетая и се добавя „системата за
управление на качеството, системата за финансово управление и контрол“;
б) алинея 2 се отменя.
16. В чл. 27 се създава ал. 3:
„(3) Служител може да прави изявления
от името на ДАМТН само със съгласието на
председателя є.“
17. Приложението към чл. 5, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 3
Численост на персонала в административните
звена на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор – 451 щатни бройки
Председател
1
Заместник-председател
2
Главен секретар
1
Финансов контрольор
2
Обща администрация
48
в т.ч.:
дирекция „Финансово-административна“
48
Специализирана администрация
396
в т.ч.:
Главна дирекция „Метрологичен надзор“
72
дирекция „Разрешения за оценяване на
съответствието“
11
Главна дирекция „Надзор на пазара“
66
Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“
92
Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“
45
Главна дирекция „Надзор на язовирните
стени и съоръженията към тях“
111“

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7090
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РЕШЕНИЕ № 591
ОТ 18 ЮЛИ 2016 Г.

за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки
На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя Списък на стоките и услугите
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки съгласно приложението.
2. Отменя Решение № 551 на Министерския
съвет от 2014 г. за утвърждаване списък на
произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните
услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с
увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, допълнено с Решение № 278
на Министерския съвет от 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
СПИСЪК
на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1
от Закона за обществените поръчки
№ по
ред

Код по
CPV

Описание

Доставка на стоки
1.

Работно облекло за промиш18113000-4
лени предприятия

2.

18114000-1 Работни комбинезони

3.

18211000-1 Пелерини

4.

18213000-5

5.

18221000-4 Непромокаеми дрехи

6.

18222100-2 Мъжки и дамски костюми

7.

ВЕСТНИК
№ по
ред
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Код по
CPV

Описание

18.

18313000-6 Дамско бельо

19.

18314000-3 Халати за баня

20.

18318100-2 Ризи – нощници

21.

18318200-3 Халати

22.

18318300-4 Пижами

23.

18318400-5 Фланелки

24.

18318500-6 Нощници за жени

25.

18331000-8 Тениски

26.

18332000-5 Ризи

27.

18411000-3 Бебешки дрехи

28.

18412100-1 Спортни анцузи

29.

18412200-2 Спортни фланели

30.

18422000-3 Шалове

31.

18441000-2 Шапки

32.

18443100-7 Лента за глава

33.

18814000-8

34.

18815100-6 Ботинки

35.

18935000-2 Чанти за бельо

36.

18936000-9

Чанти от текстилни материали

37.

18937000-6

Чанти, използвани за амбалаж

38.

18937100-7

Тор би ч к и, използва н и за
амбалаж

39.

19640000-4

Големи и малки пликове за
смет от полиетилен

Обувки с горна част от текстилни материали

40.

22140000-3 Диплянки

41.

22150000-6 Брошури

42.

22160000-9 Свезки

43.

22320000-9 Картички с поздравления

44.

22321000-6

45.

22461000-9 Каталози

46.

22462000-6

18222200-3 Ансамбли

47.

22813000-2 Счетоводни книги

8.

18223100-9 Блейзъри

48.

22814000-9 Кочани с квитанции

9.

18223200-0 Сака

49.

22816000-3 Блокноти

10.

18231000-7 Рокли

11.

18232000-4 Поли

50.

22816100-4

12.

18233000-1 Шорти

13.

18234000-8 Панталони

51.

14.

18235100-6 Пуловери

Б ележ н и ц и с о т б ел яза н и
22817000-0 дати за всеки ден или персонални тефтерчета

15.

18235300-8 Суитшърти

52.

22819000-4

16.

18235400-9 Жилетки

53.

22852000-7 Папки за сортиране

17.

18312000-9 Гащета

54.

22852100-8 Папки за досиета

Якета за предпазване от вятър

Картичк и с поздравлени я
за Коледа
Рекламни печатни материали

Бележници с листове, които
лесно се откъсват

Бележници за вписване на
адреси

БРОЙ 67
№ по
ред
55.

ДЪРЖАВЕН

Код по
CPV

Описание

30145100-8 Ролки за калкулатори

56.

30197130-6 Кабърчета

57.

30197220-4 Кламери

58.

Кутии-класьори, класьори за
30199500-5 писма, кутии за подреждане
и подобни изделия

59.

30199792-8 Календари

60.

33198100-5 Компреси от хартия

61.

33199000-1

62.

33711730-3 Клечки за зъби

63.

33711900-6 Сапун

Работно облекло за медицински персонал
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С Т Р. 9

№ по
ред

Код по
CPV

Описание

96.

42913500-4

Филтри за засмукване на
въздух

97.

44613000-0 Големи контейнери

98.

44617000-8 Сандъци

99.

44618100-6 Малки контейнери

100.

44619300-5 Щайги (кафези)

101.

44619500-7 Каси-палети

102.

44617100-9 Кашони

103.

44618330-7 Капаци за контейнери
Предоставяне на услуги

104.

64.

35113440-5 Отразяващи жилетки

65.

35821000-5 Знамена

66.

39221100-8 Кухненска посуда

67.

39224330-0 Кофи

68.

39225720-8 Буркани

107.
108.

105.
106.

Услуги, свързани с цифров
печат
Спомагателни услуги, свър79821000-5
зани с печатането
Услуги по предпечатна под79822000-2
готовка
Услуги по изработване на
79822100-3
печатни форми
79811000-2

69.

39226210-7 Дамаджани

70.

39226220-0 Плоски шишета (флакони)

109.

79822300-5 Услуги по набор на текст

71.

39512100-5 Чаршафи

110.

79822400-6 Литографски услуги

72.

39512200-6 Торби за завивки

73.

39512300-7 Долни чаршафи

74.

39512400-8 Пухени завивки

75.

39512500-9 Калъфки за възглавници

76.

39512600-0

77.

39513100-2 Покривки

78.

39513200-3 Салфетки за маса

79.

39514100-9 Тоалетни кърпи

80.

39514500-3 Тоалетни тривки (кисета)

Калъфки за продълговати
възглавници

81.

39515200-7 Стенни драперии

82.

39518100-7 Стерилно операционно бельо

83.

39518200-8

84.

39522540-4 Спални чували

85.

39525100-9 Парцали за бърсане на прах

86.

39525600-4 Кърпи за съдове

87.

39831000-6

88.

39831200-8 Детергенти

Чаршафи за операц ионни
зали

Перилни и почистващи препарати

89.

39831220-4 Обезмасляващи вещества

90.

39831240-0 Почистващи вещества

91.

39831300-9

92.

42514310-8 Въздушни филтри

Почистващи препарати за
подове

93.

42514320-1 Газови филтри

94.

42913300-2 Маслени филтри

95.

42913400-3 Бензинови филтри

79822200-4 Услуги по фотопечат

Усл у г и по пакет и ране на
стоки
Услуги по довършване на
112. 79971100-2
печатни издания
Услуги по подвързване на
113. 79971200-3
печатни издания
Услуги по издаване на реч114. 79972000-8
ници
Услуги по събиране и доста115. 98311000-6
вяне на прането
Усл у г и по у п равление на
116. 98311100-7
обществени перални
Услуги по експлоатация на
117. 98311200-8
обществени перални
Забележка. Обектите на обществени поръчки от
Списъка на произвежданите и доставяни стоки,
които се възлагат на специализираните предприятия
или кооперации на хора с увреждания по реда на
Закона за обществените поръчки, с кодове:
18211000-1 – пелерини;
18221000-4 – непромокаеми дрехи;
18235100-6 – пуловери;
18332000-5 – ризи;
18312000-9 – гащета;
18318400-5 – фланелки;
18331000-8 – тениски;
18412100-1 – спортни анцузи;
18412200-2 – спортни фланели;
18814000-8 – о бувки с горна част от текстилни
материали;
39522540-4 – спални чували,
не се отнасят за поръчки, възлагани за нуждите на
Министерството на отбраната, Българската армия
и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
6961
111.

79921000-6
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Комисията за
финансов надзор и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с устройството и дейността
на Комисията за финансов надзор, наричана
по-нататък „комисията“, и със структурата и
функциите на нейната администрация.
Чл. 2. (1) Комиси ята е специализиран
държавен орган за регулиране и финансов
надзор с цел защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица,
осигуряване на стабилност, прозрачност и
доверие на финансовите пазари и осигуряване
на адекватна и стабилна инфраструктура на
финансовите пазари.
(2) Комиси я та осъщест вява дейност та
си въз основа на принципите на законност,
публичност, колегиалност, взаимодействие и
сътрудничество.
(3) Комисията при осъществяване на своите
правомощия е независима от органите на изпълнителната власт и се отчита за дейността
си пред Народното събрание.
(4) При осъществяване на своята дейност
комисията взаимодейства с органите на съдебната власт, органите на изпълнителната власт
и другите държавни институции, невключени
в системата на изпълнителната власт.
Чл. 3. (1) Комисията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в София.
(2) По бюджета на комисията постъпват
приходите от:
1. такси;
2. продажбата на периодични издания,
издавани от комисията, и от продажбата на
формуляри;
3. субсидия от централния бюджет;
4. международни проекти и програми;
5. други източници и дейности, разрешени
от закона.
Чл. 4. (1) Дейността на комисията и подготовката на заседанията се осигуряват от
администрацията на комисията.
(2) Администрацията на комисията се ръководи от председателя на комисията.

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Раздел І
Състав и правомощия на комисията
Чл. 5. Комисията е колегиален орган и
се състои от петима членове: председател,
трима заместник-председатели и член.
Чл. 6. (1) Комисията за финансов надзор:
1. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел, Закона за
пазарите на финансови инструменти, Закона
за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и други предприятия
за колективно инвестиране;
2. осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и
Закона за здравното осигуряване;
3. осъществява държавния осигурителен
надзор по Кодекса за социално осигуряване;
4. регулира дейността на поднадзорните
лица.
(2) В изпълнение на своите правомощия
комисията:
1. приема наредби и издава инструкции
и указания;
2. разработва и прилага правила и системи
за управление на рисковете на финансовите
пазари;
3. издава или отказва издаването на разрешения (лицензии) и одобрения;
4. извършва проверки по документи и на
място върху дейността на поднадзорните лица;
5. прилага принудителни административни
мерки и налага административни наказания;
6. предявява искане за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно
лице;
7. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел, Закона за
пазарите на финансови инструменти, Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно
инвестиране, Кодекса за застраховането и
Кодекса за социално осигуряване;
8. разпорежда освобождаването на оправомощени да управляват и представляват
поднадзорно лице в случаите, предвидени в
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за пазарите на финансови
инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други
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предпри яти я за колективно инвестиране,
Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;
9. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на
информация с Българската народна банка
или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху
дейността на финансовите пазари, както и
за участие в международни организации и
институции в областта на финансовите пазари;
10. осъществява представителството на
Република България в европейските регулаторни органи и в другите структури на
Европейския съюз, които имат за цел да
подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите
пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното
и своевременното им въвеждане, както и
ефективното сътрудничество меж ду органите на държавите членки, осъществяващи
регулиране и надзор на финансовите пазари.
Чл. 7. (1) Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на
комисията;
2. представлява комисията в страната и
в чужбина;
3. координира дейността на заместникпредседателите;
4. организира, ръководи и контролира
дейността на администрацията;
5. назначава държавните сл у ж ители и
прекратява служебните им правоотношения,
сключва и прекратява трудовите договори със
служителите от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;
6. утвърждава длъжностното разписание
на администрацията на комисията;
7. утвърждава функционалните характеристики на административните звена;
8. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
9. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за
приемане от комисията;
10. осъществява правомощия във връзка
с установяване и възлагане за събиране на
публичните държавни вземания, дължими в
полза на комисията;
11. организира разглеждането на постъпили
сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Председателят на комисията координира дейността на заместник-председателите
чрез извършването на предварително съгласуване на:
1. издаваните от тях индивидуални административни актове, както и отказите за
издаване на такива актове;
2. прилагането на принудителни административни мерки;
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3. извършването на проверки върху дейността на поднадзорните лица.
(3) Заместник-председателите предоставят
проектите на актовете по ал. 2 заедно с всички вътрешни актове, съдържащи експертни
мнения, становища и препоръки, свързани
с откриване на производството, издаване на
съответния акт или иницииране на проверка
на поднадзорно лице.
(4) Предоставянето на материалите за
съгласу ване се осъществява посредством
главния секретар или определено от него
длъжностно лице в слу чай на отсъствие,
като регистрирането, текущото съхранение
и предаването на документите на председателя на комисията или на оправомощено от
него лице се извършва чрез директора на
дирекция „Деловодство и административно
обслужване“.
(5) Председател ят на комиси ята може
да възлага допълнителни функции, извън
посочените в този правилник, във връзка с
функционалната компетентност на административните звена.
(6) Председателят на комисията може да
предостави някои от правомощията си на член
на комисията или на служител на ръководна
длъжност от администрацията на комисията.
(7) В отсъствие на председателя правомощията му се изпълняват от определен от него
с писмена заповед заместник-председател за
всеки конкретен случай.
Чл. 8. (1) Председателят на комисията
създава на негово подчинение консултативни
съвети, както и работни експертни групи във
връзка с осъществяване на правомощията на
комисията или за изпълнение на конкретни
задачи.
(2) В акта за съставяне на съветите и работните групи по ал. 1 се определят техният
ръководител и състав, редът на осъществяване
на дейността им, техните функции и задачи.
(3) Консултативните съвети и работните
групи изразяват мнения и експертни становища и отправят предложения във връзка с
възложените им функции и задачи.
Чл. 9. (1) В рамките на предоставените им
по закон правомощия заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за
дейността на съответното управление.
(2) Заместник-председателите внасят за
разглеждане от комисията всички въпроси
от ръководената от тях сфера на дейност, за
които нямат самостоятелна компетентност,
а за самостоятелната им дейност регулярно
информират комисията.
(3) Заместник-председателите са длъжни да
изразяват становища по всички изпратени за
съгласуване проекти на актове на комисията.
Чл. 10. (1) Заместник-председателите подготвят отчет за ръководената от тях дейност
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на тримесечие и го внасят за обсъждане от
комисията.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа:
1. издадените индивидуални административни актове, както и отказите за издаване
на такива актове;
2. обжалваните по административен или
съдебен ред актове, включително пред кой
орган са обжалвани и дали са потвърдени;
3. приложените принудителни административни мерки и издадените наказателни
постановления, включително обжалвани ли
са и пред кой орган и дали са потвърдени;
4. резултатите от осъществявания надзор
върху поднадзорните лица.
(3) Когато отчетът по ал. 1 съвпада с календарно шестмесечие, той съдържа и:
1. състоянието и перспективите на регулираните пазари на ценни книжа, пазара на
застрахователни услуги и пазара на осигурителни услуги;
2. адекватността на нормативната уредба,
свързана със съответната сфера на дейност.
(4) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 от
Закона за комисията за финансов надзор
(ЗКФН) подготвя на тримесечие отчет, който
съдържа:
1. постъпилите жалби срещу поднадзорните
на комисията лица и информация за тяхната
основателност;
2. предложенията за усъвършенстване на
дейността на комисията.
Чл. 11. (1) Комисията огласява публично
следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове,
както и мотивите за тяхната промяна.
(2) Комисията приема и публикува на
интернет страницата си основните насоки
за дейността си, в които определя политиката, която поддържа, и приоритетите, които
следва при осъществяването на функциите
и правомощията, свързани с регулирането и
надзора на финансовите пазари.
(3) Приеманите от комисията наредби и
инструкции, както и издаваните от нея разрешения (лицензии) и одобрения, за които
това е предвидено, се обнародват в „Държавен
вестник“, а останалите решения се публикуват на официалната интернет страница на
комисията.
(4) Указанията на комисията се публикуват в бюлетина на комисията и на интернет
страницата є.
(5) Комисията осигурява публичност на
дейността си и чрез средствата за масово
осведомяване.
Чл. 12. (1) Комисията издава периодично
официален бюлетин с цел информиране на
обществеността и постигане прозрачност за
осъществяваната от нея дейност.
(2) Бюлетинът може и да е само в електронна форма.
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Чл. 13. Редът за достъп до съхраняваните
в комисията документи, както и условията
за получаване на заверени преписи от тях се
определят в наредба на комисията.
Раздел ІІ
Организация на заседанията
Чл. 14. (1) Комисията приема програма
за нормативната си дейност за шестмесечен
период.
(2) Програмата се изготвя от главни я
секретар въз основа на предложения от членовете на комисията и се внася за приемане
от председателя.
(3) Програмата за нормативната дейност
на комисията включва:
1. наименованието на нормативния акт,
целите и предмета на нормативния акт, очакваното въздействие;
2. заседанията, на които ще се обсъжда
проектът на нормативен акт;
3. заседанието, на което ще се приеме
нормативният акт;
4. член на комисията, отговорен за подготовката на нормативния акт.
(4) Постъпилите в комисията предложения
за усъвършенстване на законодателството,
направени от граждани, юридически лица
или други държавни органи, се разпределят
на ресорния член на комисията за становище.
Чл. 15. (1) Предложение за даване на
писмени указания може да направи всеки
член на комисията.
(2) Предложението се прави в писмена
форма и се мотивира, като съдържа:
1. името на лицето, отправило предложението;
2. изложение на обстоятелствата, върху
които се основава предложението;
3. същността на предложението;
4. подпис на лицето, което е отправило
предложението.
(3) Предложението може да се направи в
електронна форма, подписано с електронния
подпис на члена на комисията, като трябва да се изпрати на електронната поща на
комисията.
Чл. 16. (1) Членовете на комисията отговарят за подготовката на проектите на
актове от компетентността на комисията в
ръководените от тях ресори.
(2) При необходимост членовете на комисията съгласуват проектите на актове с
дирекциите в администрацията на комисията
съобразно функционалната им компетентност.
Чл. 17. (1) Въпросите за разглеждане от
комисията се внасят с докладна записка, подписана от вносителя, към която се прилагат:
1. писмен доклад, съдържащ мотиви;
2. проект на акт, парафиран от вносителя
и юрист от съответната дирекция;
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3. справка за съответствие с европейското право в случаите на внасяне на нормативен акт;
4. с та нови ще за въ здейс т вие т о върх у
бюджета на комисията, предварително съгласувано с дирекция „Финансово-стопански
дейности“;
5. други документи, когато това се изисква
или е необходимо във връзка с разглеждането
и приемането на акта.
(2) Материалите по ал. 1 се представят и
в електронна форма.
Чл. 18. (1) Материалите за разглеждане от
комисията се внасят в дирекция „Деловодство
и административно обслужване“ не по-късно
от 3 работни дни преди редовното заседание.
(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 17, главният секретар на
комисията връща материалите с указания за
отстраняване на нередовността.
(3) В случаите, когато не е спазен срокът
по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 17, те се включват в дневния
ред за следващото заседание.
(4) По изключение материали, които не
отговарят на някои от изискванията на чл. 17
и са внесени след срока по ал. 1, се включват
в дневния ред по решение на председателя на
комисията след доклад на главния секретар.
Чл. 19. (1) Комисията разглежда и решава
въпросите от своята компетентност на заседания, които са открити и закрити.
(2) На откритите заседания задължително
присъстват служители от администрацията
на комиси ята, определени с решение на
комисията.
(3) По п реценка на п редседател я п ри
разглеж дането на конк ретни въпроси на
откритите заседания могат да участват и
други лица.
(4) На закритите заседания присъстват
само членовете на комисията и протоколист.
(5) По изключение и по предложение на
председателя комисията може да заседава
посредством видео- и/или аудиоконферентна
връзка, позволяваща възприемане и участие
във всички обсъждания и вземане на решения.
Чл. 20. (1) Комисията заседава най-малко
веднъж седмично по утвърден от председателя дневен ред.
(2) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията най-късно
2 работни дни преди заседанието.
(3) По мотивирано искане на член на
комиси ята или по собствена инициатива
председателят може да свиква заседание на
комисията, без да се спазва срокът по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 3 членовете на комисията трябва да бъдат уведомени предишния
работен ден за датата, часа и дневния ред на
заседанието. Уведомяването може да стане и
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по електронен път на служебната електронна
поща на членовете.
Чл. 21. (1) Заседанията на комисията се
провеждат, ако на тях присъстват непосредствено или чрез видео- и/или аудиоконферентна връзка повече от половината от
членовете на комисията.
(2) Заседанията на комисията се ръководят от нейния председател, а в негово
отсъствие – от определен от него заместникпредседател.
Чл. 22. (1) Комисията приема решения с
явно гласуване и с мнозинство не по-малко
от три гласа.
(2) Въздържане от гласуване не се допуска.
(3) Членовете на комиси ята, които са
гласували „против“, задължително излагат
писмено своите мотиви или ги изпращат
по електронен път, подписани с електронен
подпис на електронната поща на комисията,
които се прилагат към протокола от заседанието на комисията.
Чл. 23. (1) За всяко заседание на комисията
се води протокол на хартиен носител, който
се подписва от всички присъствали членове,
като за заседанията може да се създава и
аудиозапис.
(2) Протоколът може да се състави и само
в електронна форма, като в този случай се
подписва с електронен подпис на всеки от
членовете на комисията.
(3) Въз основа на протокола се изготвя
п репис-извлечение, в което се вк лючват
разиск вани те въп роси о т дневни я ред и
приетите по тях решения. То се подписва от
председателя и от определен от комисията
служител от администрацията.
(4) Протоколът се изготвя в срок до 2 работни дни след приключване на заседанието.
Чл. 24. Решенията на комисията се съобщават на заинтересуваните лица в законоустановените срокове.
Чл. 25. (1) При жалби и сигнали, подадени
срещу решения на комисията или на нейни
органи, док ладчик за тяхното проу чване
може да е само членът на комисията по чл. 3,
т. 5 ЗКФН с изключение на случаите, в които е действал като заместник-председател
по заместване. В тези слу чаи комисията
избира докладчик измежду заместник-председателите.
(2) Докладчикът по ал. 1 има всички правомощия, необходими за провеждането на
пълна и цялостна проверка, включително:
1. да изисква и получава информация и
документи по случая;
2. да изисква писмени или устни обяснения
от всички заинтересувани лица;
3. да събира други доказателства, допустими по Административнопроцесуалния кодекс.
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(3) Устните обяснения по ал. 2, т. 2 се
протоколират и се подписват от лицето, дало
обясненията.
(4) Всички факти и обстоятелства, събрани
във връзка с извършваната проверка, могат
да бъдат използвани единствено за целите
на разглеждането от комисията на жалбата
или сигнала.
(5) Докладчикът е длъжен да предприеме
всички мерки да защити от неразрешено
използване или разкриване информацията,
предоставена му във връзка с изпълнението
на неговите правомощия.
(6) При осъществяване на своите правомощия членът на комисията по чл. 3, т. 5
ЗКФН се подпомага от съответните звена
съобразно функциите им.
(7) В отсъствие на члена на комисията по
чл. 3, т. 5 ЗКФН правомощията му се изпълняват от заместник-председател на комисията,
определен със заповед на председателя за
всеки конкретен случай.
(8) В случаите на подадени жалби и сигнали
срещу решения на заместник- председателя,
определен по реда на ал. 7, комисията избира
за докладчик друг заместник-председател.
Чл. 26. (1) Докладчикът изготвя мотивиран доклад по жалбата или сигнала и го
предоставя на комисията.
(2) Док ла д ът с е п редс та вя на й-к ъ сно
3 работни дни преди изтичане на сроковете
за произнасяне на комисията по жалбата
или сигнала.
(3) Докладът съдържа:
1. заключението на докладчика относно
жалбата или сигнала;
2. доказателствата и други материали, на
които е основано заключението;
3. други въпроси, които имат отношение
към или възникват в резултат на извършената проверка;
4. при необходимост препоръки относно
предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на
комисията и нейните органи, включително
необходимостта от изменение и допълнение
на нормативните актове, регулиращи финансовите пазари.
Чл. 27. (1) Комисията разглежда доклада
и въз основа на извършеното проучване се
произнася с решение по съответната жалба
или сигнал. Органът, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.
(2) При необходимост комисията предприема действия по промяна в надзорната
политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове, които огласява
съгласно чл. 11.
Чл. 28. (1) Жалбите и сигналите, подадени
срещу поднадзорни на комисията лица до
комисията и нейните органи, се завеждат в
специален регистър в дирекция „Деловодство
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и административно обслужване“ и се разпределят за разглеждане от члена по чл. 3, ал. 5
ЗКФН и съответния заместник-председател.
(2) Заместник-председател ят представя
писмено становище по постъпилата жалба или
сигнал на члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН, както и
информацията за последващи действия във
връзка с разглеждане на жалбите.
(3) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН
разглежда подадената жалба или сигнал, като
има правомощията по чл. 25, ал. 2.
(4) Отговорът до подателя на жалбата или
сигнала се изготвя от члена на комисията,
подпомаган от дирекция „Правна“.
(5) Комисията за финансов надзор предприема действия за защита на личните данни
на лицата, подали жалбите или сигналите.
(6) Достъп до информацията, съдържаща
се в подадените жалби и сигнали срещу
поднадзорни лица, се предоставя само на
служителите, за които достъпът до тези данни
е необходим за изпълнение на служебните
им задължения.
Раздел ІІІ
Координиране дейност та на органите на
комисията
Чл. 29. (1) Председателят на комисията
може да свика работна среща с участието
на всички членове на комисията за обсъждане, изразяване на мнения и препоръки по
въпроси, представляващи особен интерес,
важност или значителна фактическа сложност, относими към конкретно производство
от компетентността на ресорния заместникпредседател.
(2) При необходимост становище по въпроси, представляващи особен интерес, важност
или значителна фактическа сложност, може
да изрази създаден по реда на чл. 8 консултативен съвет.
(3) По искане на председателя, когато е
необходимо с оглед изясняване на обстоятелства, свързани с издаване на административен акт или с извършване на определено
действие, членовете на комисията изразяват
писмено консултативно мнение във връзка с
предоставения за съгласуване административен акт по чл. 7, ал. 2.
Чл. 30. (1) Материалите за обсъж дане
включват всички вътрешни актове, съдържащи експертни мнения, становища и препоръки, свързани с конкретното производство.
(2) Материалите се предоставят в дирекция
„Деловодство и административно обслужване“ не по-късно от три работни дни преди
провеждане на работната среща.
(3) По искане на председателя, когато е необходимо, членовете на комисията изразяват
писмено консултативно мнение по въпроса.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

Раздел ІV
Организационни въпроси
Чл. 31. (1) При осъществяване на своите
правомощия председател ят на комиси ята
пътува в страната и в чужбина, без да се
издава заповед за командироване. В тези
случаи главният секретар съставя паметна
записка, която включва всички реквизити на
заповед и отчет за командировка.
(2) Заместник-председателите и членът
на комисията се командироват в страната
и чужбина със заповед на председателя на
комисията.
Чл. 32. (1) Членовете на комисията ползват
отпуските, предвидени в трудовото законодателство.
(2) Ползването на отпуск от заместникпредседателите и члена на комиси ята се
разрешава от председателя.
(3) За ползването на отпуск от председателя на комисията се съставя паметна записка
от главният секретар, която включва всички
реквизити на заповедта за разрешаване на
съответния вид отпуск.
Чл. 33. Процесуалното представителство
по спорове, по които страна е комисията
или неин орган, се осъществява от лица,
определени от председателя.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРА ЦИ ЯТА Н А КОМИСИ ЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 34. (1) При изпълнение на своите
правомощи я комиси ята се подпомага от
администрация.
(2) Председателят на комисията по предложение на заместник-председател и/или главния секретар може да създава отдели и сектори
в дирекциите. В случай че предложението
касае ръководена от заместник-председател
сфера на дейност, то се съгласува с него.
Чл. 35. (1) Общата численост на служителите в администрацията на комисията е
250 щатни бройки.
(2) Длъжностното разписание на администрацията на комисията се утвърждава от
председателя на комисията.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 36. (1) Административното ръководство на администрацията на комисията се
осъществява от главния секретар.
(2) Главният секретар под прякото ръководство и след съгласуване с председателя
осигурява функционирането на администра-
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ци ята на комиси ята и взаимодействието
между отделните структурни звена.
(3) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато той ползва законоустановен отпуск, неговите функции се изпълняват
от определен от председателя на комисията
за всеки конкретен случай служител на ръководна длъжност.
Чл. 37. Главният секретар:
1. ръководи администрацията на комисията;
2. организира разпределението на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на комисията;
3. координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и законните разпореждания
на председателя и органите на комисията;
4. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията на комисията;
5. представлява администрацията на комисията съобразно правомощията, предоставени му от председателя на комисията, пред
юридически и физически лица в страната и
в чужбина;
6. координира и контролира изграждането
на единна информационно-комуникационна
инфраструктура, осигуряваща дейността на
комисията и на нейната администрация;
7. координира и контролира подготовката
на материалите за заседанията на комисията;
8. отговаря за функционирането на системата за финансово управление и контрол;
9. организира и контролира съхраняването
на документите и другите носители на информация, както и предоставянето на публичната
информация на гражданите, юридическите
лица и държавните органи;
10. ръководи управлението на човешките
ресурси и утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
11. предлага за утвърждаване функционалните характеристики на административните
звена на комисията, като за дирекциите,
включени в трите управления, предложението се съгласува със съответния заместникпредседател;
12. ръководи, координира и контролира
документооборота;
13. определя условията и реда за ползване
на имуществото, предоставено на комисията;
14. координира оперативното взаимодействие на комисията с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както
и с органите на местното самоуправление и
с неправителствени организации;
15. организира, координира и контролира
цялостната дейност по подготовката, отпечатването и разпространяването на официалния
бюлетин и другите издания на комисията;
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16. у т върж да ва оп ределен и бюд же т н и
разходи в слу чай на упълномощаване от
председателя;
17. обезпечава оперативната съвместимост
и информационната сигурност на информационните системи на комисията за нуждите
на предоставянето на електронни административни услуги;
18. осъществява функциите във връзка с
използването на удостоверенията за електронен подпис в комисията;
19. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя на комисията.
Чл. 38. (1) Главният секретар провежда
оперативни съвещания по текущи въпроси
от административен характер, свързани с
дейността на администрацията на комисията,
както и за определяне на общ подход при
подготовката на въпроси за разглеждане от
комисията.
(2) В оперативните съвещания участват
служителите на ръководна длъжност и други
служители от администрацията на комисията,
поканени от главния секретар.
(3) Дневният ред и материалите за обсъждане се утвърждават от главния секретар.
Раздел ІІІ
Звено за вътрешен одит
Чл. 39. (1) Звеното за вътрешен одит е
на пряко подчинение на председателя на
комисията и осъществява вътрешен одит
по Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС).
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в комисията
в съответствие с чл. 13 ЗВОПС.
(3) Звеното за вътрешен одит докладва
директно на председателя на комисията.
(4) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, Стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. представя на председателя независима
и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление
и контрол;
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5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
в комисията;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консул т и ра п редседател я по негово
искане, като дава съвети, мнение, обучение
и други с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това;
8. док ладва и обсъж да с председателя
и с ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, резултатите от всеки
извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на председателя
тримесечни доклади и годишен доклад за
дейността по вътрешен одит.
Раздел ІV
Държавен инспектор
Чл. 40. (1) Държавният инспектор е на
пряко подчинение на председателя и осъществява административен контрол върху
дейността на структурните звена и служителите в администрацията на комисията.
(2) Държавният инспектор извършва проверки по утвърден от председателя годишен
план, както и извънпланови проверки по
ред, определен във вътрешните правила за
дейността на звеното.
(3) При изп ъ лнение на фу нк ц ии т е си
държавният инспектор се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност,
безпристрастност, политическа неутралност,
отговорност и отчетност.
(4) Дейността на държавния инспектор е
насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки
за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

3. превенция и ограничаване на корупцията.
(5) Държ а вн и я т и нспек т ор изп ъ л н я ва
контролните си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси
по осъществяване на админист ративната
дейност в комисията;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки по своя инициатива за
установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на администрацията на комисията;
6. прави предложения до председателя на
комисията за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за професионална етика;
7. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по
реда, определен в Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността
на администрацията на комисията;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на комисията;
10. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
председателя на комисията.
(6) Държавният инспектор докладва на
председателя на комисията за резултатите от
извършените проверки и прави предложения
за отстраняване на констатираните пропуски
и нарушения.
(7) При осъществяване на своите функции
държавният инспектор има право да изисква
документи, данни, сведения, справки и други
носители на информация от проверяваните
лица, които са необходими за извършване
на проверките. Служителите в администрацията на комисията са длъжни да оказват
пълно съдействие на държавния инспектор
при осъществяване на функциите му.
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(8) Държавният инспектор представя ежегоден отчет на председателя на комисията за
дейността си през съответната година, както
и периодично докладва за хода на текущите
проверки.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 41. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
председателя и осъществява дейностите по
чл. 22 от Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява и следните дейности:
1. организира охраната, спазването на
п роп уск ат ел н и я реж и м и опазва не т о на
имуществото на комисията;
2. организира оперативната подготовка на
личния състав за участие в единната спасителна система в съответствие с Националния
план за защита при бедствия;
3. организира изпълнението на задълженията във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;
4. осъществява и други дейности съгласно
Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита при бедствия
и Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, възложени му от
председателя на комисията.
(3) Служителят по сигурността на информацията докладва на председателя на
комисията за резултатите от дейността си,
прави анализ на практиката при осъществяване на задълженията на комисията във
връзка с прилагането на Закона за защита
на класифицираната информация, Закона за
защита при бедствия и Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и предложения за промени във връзка
с отстраняване на констатирани пропуски.
Раздел VІ
Обща администрация
Чл. 42. Според разпределението на функциите администрацията на комисията е обща
и специализирана.
Чл. 43. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
председателя на комисията като ръководител
на админист раци ята и правомощи ята на
члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона
за Комисията за финансов надзор, осигурява
технически дейността на комисията и на специализираната администрация и осъществява
дейността по административно обслужване
на гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация включва:
1. дирекция „Правна“;
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2. дирекция „Деловодство и административно обслужване“;
3. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
4. дирекция „Меж дународно сътрудничество“;
5. дирекция „Информационни технологии“;
6. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
7. дирекция „Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност“;
8. дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници“.
Чл. 44. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуално представителство във връзка с искови, обезпечителни,
изпълнителни, административни и административнонаказателни производства, по които
страна е комисията или нейните органи;
2. изготвя правни анализи и проекти на
закони и други нормативни актове във връзка
с правомощията и функциите на комисията
и нейните органи;
3. изготвя и/или съгласува проекти на
решения и други актове на комисията;
4. изготвя и/или съгласува заповедите и
други актове на председателя на комисията;
5. изготвя и/или съгласува договори и
споразумения, по които страна е комисията,
за съответствието им с приложимото право;
6. изготвя правни становища във връзка
с прилагането на закони и други нормативни актове, които касаят правомощията и
функциите на комисията и нейните органи;
7. подпомага члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН,
като подготвя становища по жалби и сигнали срещу решения на комисията или нейни
органи;
8. изготвя отговорите по жалби и сигнали
срещу поднадзорни на комисията лица;
9. подпомага формирането на политиката
на комисията, свързана със защитата на интересите на инвеститорите, застрахованите
и осигурените лица;
10. разработва методология за осъществяване на регулаторната и надзорната дейност
на комисията;
11. анализира практиката при осъществяване на регулаторната и надзорната дейност
и прави предложения за усъвършенстване
дейността на комисията;
12. разработва методологи я и прилага
общоп риет и мет одолог ии за извърш ва не
на предварителна и последваща оценка на
въздействието на нормативните актове във
връзка с правомощията на комисията;
13. координира процедурата за извършване
на предварителна и последваща оценка на
въздействието на нормативните актове;
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14. организира обществените консултации
и подготвя окончателния доклад за извършената оценка на въздействието;
15. участва в подготовката и възлагането
на обществени поръчки;
16. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 45. Дирекция „Деловодство и административно обслужване“:
1. организира, координира и контролира
документооборота на комисията;
2. организира технически подготовката и
провеждането на заседанията на комисията;
3. подготвя оперативните съвещания на
главния секретар;
4. изготвя и съхранява протоколите от
заседанията на комисията и материалите
към тях;
5. осъществява контрол по изпълнение в
срок на решенията на комисията;
6. организира необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;
7. води и съхранява регистър на издадените
от комисията и нейните органи индивидуални
административни актове;
8. води и поддържа картотека на кореспондентите в комисията;
9. извършва деловодно обсл у ж ване на
членовете на комисията и служителите от
нейната администрация;
10. извършва заверка на преписи от актовете, издадени от комисията, председателя и
заместник-председателите;
11. поддържа архивния фонд;
12. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 46. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. организира финансово-стопанската дейност и счетоводната отчетност в комисията в
съответствие с разпоредбите на действащите
нормативни актове, като изготвя и вътрешни
правила за организацията им;
2. изготвя тригодишна бюджетна прогноза
и годишен проект на бюджет на комисията
и съставя месечни и тримесечни отчети и
годишен касов отчет за изпълнението на
бюджета на комисията;
3. изготвя тримесечни оборотни ведомости,
годишна оборотна ведомост и годишен финансов отчет, включващ годишен счетоводен
баланс и приложенията към него;
4. отговаря за осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност;
5. осъществява дейностите по начисляване
и събиране на вземанията на комисията;
6. отговаря за управлението на собственост та на комиси ята и извършването на
инвентаризации;
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7. участва в подготовката и възлагането на
обществени поръчки и следи за спазването
на сроковете по сключените договори;
8. отговаря за съхраняването на финансово-счетоводната документация;
9. изготвя документите по назначаването,
преназначаването и освобождаването на служителите, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
10. организира и участва в подготовката
и провеждането на конкурсите за държавни
служители и подбора на служителите по
трудови правоотношения в комисията, както
и в процеса по оценяване изпълнението на
служителите в комисията;
11. прилага системата за заплащане на
служителите в комисията и приложимото
законодателство;
12. разработва длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на служителите
в администрацията;
13. осигурява методическа, организационна и техническа помощ при разработване и
изменение на длъжностните характеристики;
14. изготвя месечните ведомости за работните заплати и организира тяхното съхраняване;
15. изготвя годишен план за обучение и повишаване на професионалната квалификация
на служителите съвместно с ръководителите
на звена в администрацията на комисията;
16. организира и участва в подготовката
и провеждането на стажове в комисията;
17. организира дейностите, свързани с
осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд, съгласно действащото законодателство;
18. разработва проекти на актове, свързани
с организационното развитие и развитието
на човешките ресурси;
19. координира работата по национални
и меж дународни програми в областта на
човешките ресурси;
20. съхранява книгата (регистър), в която
се водят декларациите по чл. 61 и 62;
21. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 47. Дирекция „Международно сътрудничество“:
1. подготвя и организира изпълнението на
международни проекти и програми;
2. координира дейността на комисията
във връзка с членството є в международни организации, в европейските надзорни
органи, комитетите и работните групи към
Европейската комисия, както и участието на
представители на комисията в работни групи
към Съвета на Европейския съюз;
3. осъществява и координира връзките на
комисията с държавни органи и междуведомствени работни групи във връзка с европей-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ски въпроси, които касаят правомощията на
комисията и нейните органи;
4. осъществява и координира връзките и
обмена на информация с чуждестранни органи за надзор на финансовите пазари и следи
за промените в техните надзорни политики;
5. следи за приетите актове на Европейския
съюз или сключените от Европейските общности международни договори, които налагат
приемане на мерки на национално ниво,
чийто предмет е свързан с правомощията и
функциите на комисията и нейните органи;
6. организира превода на нормативни
актове, официална кореспонденция и други
документи, свързани с дейността на комисията и нейни органи;
7. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 48. Дирекция „Информационни технологии“:
1. осъществява изграждането и поддържането на ст ру к т у рната кабелна м режа,
информационната, компютърната и комуникационната система на комисията;
2. изготвя и предлага за актуализиране
правилата за организаци ята на работа с
информационно-комуникационната система
на комисията и осъществява обучението на
служителите за спазването им;
3. поддържа интернет страницата на комисията;
4. поддържа връзка с информационните
центрове на други държавни органи, които
имат отношение към пазара на ценни книжа,
и обменя информация по актуални въпроси;
5. осигурява съхранението и достъпа до
водените в комисията регистри;
6. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 49. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. орга н изи ра вр ъ зк и т е на ч ленове т е
на комиси ята и слу ж ителите от нейната
администрация със средствата за масово
осведомяване;
2. предоставя информация за дейността
на комисията и нейните органи чрез средствата за масово осведомяване и чрез други
подходящи комуникационни канали;
3. организира публични прояви, свързани
с дейността на комисията и нейните органи;
4. организира изготвянето и публикуването
на презентационни материали и периодични
публикации на комисията и нейните органи;
5. организира дейността на информационния център на комисията;
6. координира дейността по поддръжка,
актуализиране и развитие на интернет страницата на комисията;
7. подготвя и организира програмата на
председателя и членовете на комисията във
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връзка с участието в международни прояви
и събития;
8. организира служебните командировки
и специализации в чужбина на членовете
на комиси ята и слу ж ителите от нейната
администрация;
9. организира и координира образователни
прояви и инициативи, насочени към повишаване на нивото на финансова култура на
обществеността и отделни целеви групи;
10. обработва и съхранява библиотечния
фонд на комисията;
11. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 50. Дирекция „Координация, анализ
и политика на регулаторната и надзорната
дейност“:
1. подпомага председателя при изпълнение
на функциите му по чл. 14, ал. 3, т. 3 ЗКФН;
2. осъществява методическото ръководство
и координацията във връзка с регулаторната
политика и надзора в областта на инвестиционната, застрахователната и осигурителната
дейност;
3. съгласува правила и процедури за установяване на единна практика и общи подходи
при осъществяване на регулаторните функции
и финансовия надзор над инвестиционната,
застрахователната и осигурителната дейност;
4. изготвя становища във връзка с функциите по регулиране и надзора на финансовия
пазар;
5. съгласува проектите на индивидуални
административни актове във връзка с регулаторната политика и надзора в областта
на инвестиционната, застрахователната и
осигурителната дейност;
6. съгласува информация и материали във
връзка с участието на комисията или нейни
представители в международни и национални
организации;
7. координира обмена на информация с
национални и международни институции,
държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация,
както и с неправителствени организации,
във връзка с регулаторната политика и надзорната дейност на комисията в областта
на инвестиционната, застрахователната и
осигурителната дейност;
8. участва в разработването на проекти
на закони, наредби, инструкции, писмени
указания и практики, свързани с дейността
на комисията;
9. изготвя годишни и периодични пазарни
и секторни анализи в областта на ценните
книжа, застраховането и допълнителното
социално осигуряване;
10. изготвя коли чест вени изследвани я
на ефектите от разглеж дани рег улаторни
промени;

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

11. отчита ефекта от регулативната дейност
и дава конкретни предложения за изготвяне
на методология на финансовия надзор;
12. извършва икономически анализи за
състоянието на небанковия финансов сектор;
13. систематизира достъпната финансова и
икономическа информация в обща база данни.
14. изготвя общи допускания и прогнози
за развитието на българската икономика;
15. извършва анализ и оценка на системния риск и изработва система за ранно
предупреждение;
16. изготвя с помощта на другите дирекции
от специализираната администрация и с други
институции, след възлагане от комисията,
доклад за финансовата стабилност;
17. идентифицира и анализира рисковете,
свързани с благоразумното управление на
поднадзорните на комисията лица;
18. подпомага формирането на политиката
на комисията по управление на рисковете,
свързани с благоразумното управление на
поднадзорните на комисията лица;
19. идентифицира и анализира рисковете,
свързани с пазарното поведение на поднадзорните на комисията лица, и прави предложения за управлението на тези рискове;
20. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и Европейския орган за ценни
книжа и пазари;
21. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 50а. (1) Дирекция „Преструктуриране
на инвестиционни посредници“:
1. изготвя становища и предложения до
комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5
от Закона за Комисията за финансов надзор
за приемане, актуализиране или съгласуване
на планове за преструктуриране на всеки
инвестиционен посредник;
2. изготвя проекти на писма и указания до
инвестиционните посредници относно прилагането на регулаторната рамка за преструктуриране на инвестиционните посредници и
на отчетността в тази сфера;
3. изготвя становища за определяне на
мерки за намаляване или премахване на
пречките пред възможността за преструктуриране на отделен инвестиционен посредник,
ако при извършената оценка на възможността
за преструктуриране бъде преценено, че има
съществени пречки то да бъде осъществено,
както и дефинира изисквания към съответния
инвестиционен посредник да представи предложение за възможни мерки за преодоляване
или отстраняване на пречките;
4. изготвя становища за поставяне на
изискване към инвестиционния посредник
да предприеме една или повече конкретни
мерки, посочени в чл. 29, ал. 4 ЗВПКИИП;
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5. изготвя предложения до комисията за
определяне за всеки отделен инвестиционен посредник на минимално изискване за
собствен капитал и приемливи задължения,
изразено като съотношение спрямо общите
є задължения;
6. осъществява съвместно с управление
„Надзор на инвестиционната дейност“ контрол за изпълнението от страна на инвестиционните посредници на минималното
изискване за собствен капитал и приемливи
задължения;
7. изготвя предложения за определяне на
дължимите вноски за попълване на Фонда
за преструктуриране на инвестиционните
посредници (ФПИП) и осъществява контрол
върху плащането на дължимите от инвестиционните посредници вноски за попълване
на ФПИП;
8. изготвя предложения за прилагане на
мерки в сферата на преструктурирането на
инвестиционни посредници, за които е преценено, че са налице едновременно всички
условия за предприемане на действия по
преструктуриране;
9. предприема действия за осигуряване
извършването на оценка от независимо лице
на активите и задълженията на инвестиционен посредник, за който предстои да бъде
предприето преструктуриране;
10. изготвя становища дали са изпълнени
условията за преструктуриране;
11. извършва всички процедурни задължения на органа за преструктуриране на
инвестиционни посредници, свързани с предприемане на действия по преструктуриране;
12. изготвя предложения за одобрение
на планове за оздравяване на дейността на
инвестиционни посредници, спрямо които
е приложен инструментът за споделяне на
загуби;
13. подготвя всички уведомления по чл. 115
от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП);
14. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
(2) При използването на информация, придобивана и създавана във връзка с възстановяване и преструктуриране на инвестиционни
посредници, се прилагат всички изисквания
за повери телност по ч л. 116 ЗВПК ИИП,
като тази информация се използва само за
изпълнение на служебните задължения, произтичащи от ЗВПКИИП.
(3) За осигуряване спазването на изискванията по ал. 2 дирекция „Преструктуриране
на инвестиционни посредници“ изготвя и
предлага на комисията да приеме вътрешни
правила, включително правила за гарантиране запазването на професионалната тайна
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от лицата, участващи пряко в процеса на
преструктуриране.
(4) Дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници“ взаимодейства
в оперативната си работа във връзка с упражняване на функциите є по ЗВПКИИП
с управление „Надзор на инвестиционната
дейност“ при условия и по ред, определени
с отделни вътрешни процедури за взаимодействие.
Раздел VІІ
Специализирана администрация
Чл. 51. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на комисията и нейните
органи.
(2) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
включва:
1. дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“;
2. дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“;
3. дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“.
4. дирекция „Надзор на инвестиционната
дейност“;
5. дирекция „Застрахователен надзор“;
6. дирекция „Осигурителен надзор“.
Чл. 52. (1) Дирекция „Регулаторни режими
на инвестиционната дейност“ и дирекция
„Надзор на инвестиционната дейност“ обособяват управление „Надзор на инвестиционната дейност“, като заместник-председателят
по надзор на инвестиционната дейност в
рамките на предоставената му компетентност
ръководи управлението.
(2) Дирекция „Регулаторни режими на
застрахователния надзор“ и дирекция „Застрахователен надзор“ обособяват управление
„Застрахователен надзор“, като заместникпредседателят по застрахователния надзор в
рамките на предоставената му компетентност
ръководи управлението.
(3) Дирекция „Регулаторни режими на
осигурителния надзор“ и дирекция „Осигурителен надзор“ обособяват управление
„Оси г у ри т елен на дзор“, к ат о замес т н и кпредседателят по осигурителния надзор в
рамките на предоставената му компетентност
ръководи управлението.
(4) При осъществяване на функциите си
дирекциите по ал. 1 – 3 координират дейността си с дирекция „Координация, анализ
и политика на регулаторната и надзорната
дейност“.
Чл. 53. Дирекция „Регулаторни режими
на инвестиционната дейност“:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във
връзка с регулаторните режими по Закона
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за публичното предлагане на ценни книжа,
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на
колективните схеми и други предприятия за
колективно инвестиране;
2 . изг о т вя п р о ек т и на и н д и ви д уа л н и
административни актове във връзка с осъществяваната регулация на инвестиционната
дейност;
3. изготвя становища по обжа лваните
и н д и ви д уа л н и а д м и н ис т рат и вн и а к т ове,
подготвени от дирекцията;
4. осъществява контрол по реализирането
на публични емисии ценни книжа;
5. подготвя проекти на разпореждания за
вписване на обстоятелства във водените от
комисията регистри на регулираните пазари
на ценни книжа, инвестиционните посредници, публичните дружества и други емитенти
на ценни книжа, инвестиционните дружества,
управляващите дружества и управляваните
от тях договорни фондове, физическите лица,
които непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
6. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и Европейския орган за ценни
книжа и пазари;
7. изготвя становища, свързани с политиката, прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на капиталовия пазар;
8. извършва анализи на българското и
чуждестранното законодателство в областта
на ценните книжа и подготвя становища и
предложения за регулаторни промени;
9. изготвя сравнителни анализи на нормативната уредба и основните показатели в
областта на капиталовия пазар;
10. подготвя становища и предложения
относно прилагането на правото на Европейския съюз по отношение на пазара на
ценни книжа;
11. изготвя становища, докладни записки и
писма по постъпили запитвания, жалби или
сигнали, свързани с дейността на пазарите
на ценни книжа и участниците в търговията
с ценни книжа;
12. подготвя информация и материали и
координира участието на служители от управлението в международни организации в
областта на инвестиционната дейност;
13. анализира и разработва предложения
и изготвя периодични и ad-hoc пазарни и
секторни анализи в областта на пазарите на
ценни книжа и финансовото посредничество,
както и специфични анализи на пазара на
ценни книжа;
14. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
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Чл. 54. Дирекция „Регулаторни режими
на застрахователния надзор“:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във
връзка с режимите на предварителен надзор,
определени с Кодекса за застраховането;
2 . изг о т вя п р о ек т и на и н д и ви д уа л н и
административни актове във връзка с осъществяваната регулация на застрахователната
дейност;
3. изготвя становища по обжа лваните
и н д и ви д уа л н и а д м и н ис т рат и вн и а к т ове,
подготвени от дирекцията;
4. вписва одитори в списъка, воден от
комисията;
5. подготвя и провежда изпит за застрахователни брокери;
6. изготвя становища, свързани с регулаторната политика, прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на
застраховането;
7. разработва проекти на закони, подзаконови нормативни актове, инструкции,
писмени указания и практики, свързани със
застрахователната и презастрахователната
дейност;
8. подготвя становища и предложени я
относно прилагането на достиженията на
правото на Европейския съюз по отношение на застраховането, презастраховането,
застрахователното посредничество;
9. изготвя становища и отговори по запитвания на поднадзорни лица, както и по
такива на органи и организации, свързани с
регулирането и надзора на застрахователната
дейност;
10. участва в дейността на комитетите
и работните групи на техническите органи
на Европейск и я орган за застраховане и
професиона лно пенсионно осиг у ряване и
Европейския съвет за системен риск;
11. изготвя годишни и периодични пазарни
и секторни анализи в областта на застраховането, презастраховането, застрахователното
посредничество;
12. проверява и агрегира статистическата
информация, представяна от застрахователните брокери;
13. одобрява вът решни модели за изчисляване на капиталовата адекватност на
застрахователните дружества;
14. проверява преди публикуване и предлага за публикуване статистическата информация за застрахователния пазар;
15. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства във водените
от комисията регистри на застрахователите
и презастрахователите, застрахователните
брокери и застрахователните агенти;
16. обменя информация и осъществява
взаимодействие с други органи и институ-
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ции в страната, в други държави членки и в
трети държави;
17. подготвя информация и материали във
връзка с участието в европейски институции
и международни организации в областта на
застраховането, презастраховането и застрахователното посредничество;
18. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 55. Дирекция „Регулаторни режими
на осигурителния надзор“:
1. изготвя становища по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във
връзка с регулаторните режими и прилагането
на нормативните актове по допълнително
социално осигуряване;
2. изготвя проекти на индивидуални административни актове във връзка с осъществяваната регулация на осигурителната дейност;
3. изготвя становища по обжа лваните
и н д и ви д уа л н и а д м и н ис т рат и вн и а к т ове,
подготвени от дирекцията;
4. изготвя предложения и становища, свързани с регулаторната политика, тълкуването
и прилагането на нормативните актове по
допълнително социално осигуряване;
5. подготвя проекти на писмени указания,
политики и практики относно тълкуването
и прилагането на Кодекса за социално осигуряване и на подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
6. изготвя анализи относно дейността по
допълнително социално осигуряване и сравнителни анализи на нормативната уредба и
добрите практики на други държави в тази
област;
7. участва в разработването на проекти
на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността по допълнително
социално осигуряване;
8. изготвя анализи и прогнози за развитието
на допълнителното социално осигуряване,
анализ и оценка на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните
от тях фондове и техния рисков профил;
9. а на л изи ра а к т юерск и т е разчет и на
предлаганите пенсионни схеми;
10. участва в дейността на комитетите
и работните групи на Европейския съвет
за системен риск и Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване;
11. подготвя информация и материали във
връзка с участието на комисията или нейни
представители в международни и национални организации, осъществяващи дейност в
областта на осигурителния надзор;
12. обменя информация, свързана с дейността по допълнителното пенсионно осигуряване, с Българската народна банка, Националния осигурителен институт, Националния
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статистически институт и с други органи,
институции и организации, вкл. Евростат,
Международната организация на пенсионните надзорни органи, Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие и др.;
13. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в регистъра
на дружествата за допълнително социално
осигуряване и управляваните от тях фондове,
в регистъра на професионалните схеми и в
регистъра на осигу рителните посредници
на дружествата за допълнително социално
осигуряване;
14. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 56. Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“:
1. извършва дистанционен надзор и проверки на място за спазване изискванията на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за пазарите на финансови
инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел, Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и други предприятия
за колективно инвестиране, Закона за Комисията за финансов надзор и актовете по
прилагането им;
2. следи за представяне в срок на задължителната отчетна информация и задължителната информация за настъпили промени
в обстоятелствата от поднадзорните лица,
както и за съответствието є с изискванията
на закона и подзаконовите нормативни актове;
3. прави предложения за определяне на
вида, формата и съдържанието на отчетите
на поднадзорните лица;
4. прави предложение за прилагане на
принудителни административни мерки спрямо поднадзорните лица и за предприемане
на други надзорни действия във връзка с
инвестиционната дейност;
5. прави предложения за уведомяване на
прокуратурата при откриване на данни, които
сочат за извършено престъпление, свързано
с дейността на поднадзорните лица;
6. изготвя проекти на индивидуалните административни актове, издавани във връзка
с надзора на инвестиционната дейност;
7. изг о т вя а к т ове за ус та новя ва не на
административни нарушения, наказателни
постановления, предписания и указания във
връзка с надзора на инвестиционната дейност;
8. извършва контрол във връзка с внасянето
на дължимите такси от поднадзорните лица;
9. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;
10. изготвя становища, докладни записки
и писма по постъпили запитвания, жалби
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или сигнали, свързани с дейността на поднадзорните лица;
11. обменя информация с Българската
народна банка, с другите държавни органи
и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както
и с неправителствени организации, които
имат отношение към дейността на пазара
на ценни книжа;
12. подготвя разяснителна информация
с оглед повишаване информираност та на
инвеститорите в ценни книжа;
13. подготвя информация и материали във
връзка с участието на комисията или нейни
представители в международни и национални организации, осъществяващи дейност в
областта на ценните книжа;
14. подготвя становища по съдебни дела
във връзка с осъществяването на надзорната
дейност;
15. изг о т вя с та нови ща по обж а л ва н и
индивидуални административни актове във
връзка с надзора на инвестиционната дейност
и подготвя преписките по жалбите;
16. осъществява регистрацията и надзора
на агенциите за кредитен рейтинг;
17. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и Европейския орган за ценни
книжа и пазари;
18. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 57. Дирекция „Застрахователен надзор“:
1. извършва дистанционен надзор и проверки на място за спазването на Кодекса за
застраховането, Закона за здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове
по тяхното прилагане и предлага мерки за
въздействие при установени нарушения;
2. прави предложения за откриване на
производство по ликвидация и несъстоятелност за поднадзорни лица и упражнява
надзор върху дейността на поднадзорните
лица в ликвидация или в несъстоятелност;
3. изготвя становища и прави предложения
във връзка с надзора на платежоспособността
и финансовата стабилност на поднадзорните
лица, включително във връзка с упражнявания надзор върху тарифите, застрахователнотехническите планове и презастрахователните
програми;
4. изготвя проекти на актове за установяване на административни нарушения, съответно наказателни постановления във връзка
с надзора на застрахователната дейност;
5. анализира финансовото състояние на
поднадзорните лица въз основа на представяните годишни и периодични отчети,
приложенията и справките към тях;
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6. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;
7. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и Европейския съвет за системен риск;
8. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 58. Дирекция „Осигурителен надзор“:
1. осъществява контрол за законосъобразно
упражняване на дейността по допълнително
социално осигуряване;
2. осъществява проверки на място в офисите на пенсионноосигурителните дружества
и банките попечители по КСО, съставя констативни протоколи и актове за установяване
на административни нарушения;
3. осъществява дистанционен конт рол
върху дейността на пенсионноосигурителните
дружества, управляваните от тях фондове и
банките попечители на база периодично представяна от тях отчетна информация, изготвя
доклади и съставя актове за установяване на
административни нарушения;
4. осъществява контрол върху дружествата
за допълнително социално осигуряване в
процедура по преобразуване, несъстоятелност
и ликвидация;
5. прави предложения за прилагане на принудителни административни мерки спрямо
пенсионноосигурителните дружества, както и
за предприемане на други надзорни действия;
6. прави предложения за уведомяване на
прокуратурата при откриване на данни, които
сочат за извършено престъпление;
7. съставя актове за установяване на административни нарушения, изготвя проекти
на индивидуални административни актове
за прилагане на принудителни административни мерки;
8. изготвя правни становища във връзка
с прилагането на надзорни мерки спрямо
лица, извършили или допуснали нарушение
на актовете по допълнително социално осигуряване;
9. изготвя проекти на решения и други
актове във връзка с надзора върху дейността
по допълнително социално осигуряване;
10. изготвя предложения за определяне
на вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията
от дружествата за допълнително социално
осигуряване и от банките попечители;
11. извършва контрол във връзка с внасянето на таксите, дължими от поднадзорните
лица за осъществяване на общ финансов
надзор;
12. изготвя становища по въпроси, свързани с дейността по допълнително социално
осигуряване, както и във връзка с разра-
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ботването на проектите на закони, наредби,
инструкции, писмени указания и практики;
13. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;
14. извършва проверки и изготвя становища, докладни записки и писмени отговори
по постъпи запитвания, жалби и сигнали,
свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;
15. изготвя становища по съдебни дела във
връзка с административни и административнонаказателни производства, образувани по
жалби срещу актове във връзка с осигурителния надзор;
16. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване;
17. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Раздел VІІІ
Права и задължения на служителите
Чл. 59. Право да съставят актове за установяване на административни нарушения
по чл. 32, ал. 1 и 2 ЗКФН имат служителите,
определени със заповед на председателя на
комисията.
Чл. 60. (1) Председателят на комисията
или главният секретар в случай на упълномощаване командирова сл у ж ителите в
страната и в чужбина.
(2) Ползването на отпуск се разрешава от
председателя или главния секретар в случай
на упълномощаване след изразено съгласие
от ръководителя на звеното.
Чл. 61. (1) Служителите от администрацията на комисията подават декларации по
образец по чл. 29 от Закона за държавния
служител и чл. 107а от Кодекса на труда за
имущественото си състояние при встъпването си в длъжност и към 31 декември на
всяка календарна година, в която посочват
притежаваните от тях:
1. недвижими имоти в страната и чужбина, включително ограничени вещни права;
2. моторни превозни средства.
(2) Декларациите по ал. 1 се съхраняват в
специална книга (регистър) от дирекция „Финансово-стопански дейности“. Обработването
на информацията, съдържаща се в декларациите, се извършва съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 62. (1) Служителите от администрацията на комисията са длъжни да разкриват
информация за наличието на пряк или косвен интерес, който имат или придобиват по
отношение на поднадзорните лица.
(2) Разкриването на информаци ята по
ал. 1 се извършва чрез подаване на писмена
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декларация до председателя на комисията
при встъпване в длъжност, съответно при
наст ъпване на посочените обстоятелства
или при промяна в тях. Декларациите се
съхраняват в специална книга (регистър) от
дирекция „Финансово-стопански дейности“.
Чл. 63. (1) За целите на чл. 22 ЗКФН
уведомяването се извършва в момента на
възлагане на въпроса за разглеждане или в
момента на назначаване на проверката на
поднадзорно лице в писмена форма и съдържа
посочване на въпроса, предмет на разглеждане от лицето, и интереса, който то има в
него, съответно интереса, който лицето има
по отношение на извършваната проверка.
Уведомяване, извършено от проверяваното
лице, се разглежда от комисията само ако
е мотивирано.
(2) Когато въпросът, по отношение на
който съществува конфликт на интереси, е
от компетентността на комисията, всички
членове на комиси ята при откриване на
заседанието се уведомяват за постъпилите
уведомления по ал. 1 и в протокола се отбелязва изрично наличието на конфликт на
интереси. Отбелязването съдържа посочване на въпроса, предмет на разглеждане, и
лицето, по отношение на което съществува
конфликт на интереси.
Чл. 64. В дейността си членовете на комисията и служителите от администрацията
спазват правилата на Кодекса за професионална етика, приет от комисията.
Раздел ІХ
Организация на дейността на администрацията
Чл. 65. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи структурните
звена в администрацията на комисията изготвят проекти на нормативни актове, становища, отчети, доклади, анализи, програми,
концепции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове и други документи.
(2) Ръководителят на звеното, изготвило
и съгласувало съответния документ по ал. 1,
задължително го подписва или парафира
преди внасянето му за подпис от председателя, заместник-председател или члена на
комисията.
(3) Ръководителите на звената от специализираната администрация съгласуват съответния документ по ал. 1 с директора на
дирекция „Координация, анализ и политика
на регулаторната и надзорната дейност“ преди
внасянето му за подпис от председателя, заместник-председател или члена на комисията.
(4) Общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар.
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(5) Ръководителите на административните
звена осъществяват цялостен контрол върху
дейността на звеното, както и по изпълнението
на задачите, произтичащи от функционалната
им компетентност.
Чл. 66. (1) Директорът на дирекция:
1. ръководи служителите при изпълнение
на определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите внесените за становища материали, контролира
и отговаря за тяхното срочно и прецизно
изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от
компетентността на съответната дирекция,
включително като дава становища;
4. предлага за назначаване, преместване
или освобождаване от работа, за стимулиране, повишение или наказание служителите,
които ръководи;
5. разработва функционалната характеристика на дирекцията;
6. поставя годишни цели и оценява изпълнението на служителите, които ръководи;
7. прави предложения за командироване
на служителите от дирекцията в страната и
в чужбина;
8. извършва и други дейности, възложени
от главния секретар.
(2) При отсъствие на директора той се
замества от определен от главния секретар
по предложение на директора за всеки конкретен случай служител.
Чл. 67. (1) Работното време на служителите
в администрацията на комисията е от 9,00
до 18,00 ч. в работните дни на седмицата с
почивка един час между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Главният секретар може да определи и
друго работно време за служители от отделни
административни звена.
Чл. 68. Други оперативни въпроси, свързани с организацията на работата на администрацията на комисията, се уреждат със
заповед на председателя на комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
Чл. 69. (1) При осъществяване на своите
функции комисията взаимодейства с Народното събрание, Българската народна банка,
с другите държавни органи и институции,
с органите на местното самоуправление и
местната администрация, с органите на съдебната власт, както и с неправителствени
организации, които имат отношение към
въпросите, свързани с регулирането и контрола на финансовите пазари.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове, регламентиращи конкретните права и отговорности.
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Чл. 70. (1) Комисията членува в международни организации, в европейските надзорни
органи, комитетите и работните групи към
Европейската комисия.
(2) Формулирането и изпълнението на
политиката на комисията във връзка с членството на Република България в Европейския съюз се осъществява от дирекциите от
специализираната администрация в рамките
на тяхната компетентност.
(3) Проектите на актове от компетентност
на комисията, с които се приемат мерки на
национално ниво, необходими за изпълнение
и прилагане на актове на Европейския съюз,
се съгласуват по реда на Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.
(4) Действията на комисията и на нейните
органи в случаите на нотификация се уреждат
в правилник, приет от комисията.
Чл. 70а. (1) Комисията за финансов надзор
в качеството є на орган за преструктуриране сътрудничи с Европейския банков орган
(ЕБО) при изпълнението на задълженията
си по ЗВПКИИП в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски банков орган),
за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и
за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията. Комисията незабавно предоставя на
ЕБО информацията, необходима за изпълнение на задълженията є за предоставяне
на информация.
(2) Основните аспекти на сътрудничеството с ЕБО са свързани с изпращане на
уведомления до ЕБО, както и с отправяне до
ЕБО на искания за съдействие за постигане
в рамките на колегиите за преструктуриране на съвместни решения по отношение на
трансгранични финансови групи.
Чл. 71. При осъществяване на надзорните си функции комисията взаимодейства
с другите държавни органи и институции
от държава – членка на Европейския съюз
или принадлежаща към Европейското икономическо пространство, в изпълнение на
задълженията си по закон или регламент.
ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 6, чл. 13, ал. 1,
т. 1 и чл. 17а, ал. 3 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници.
Председател:
Карина Караиванова
6799
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № 1
от 12 август 2016 г.

за приемане и преместване на деца и ученици
в училищата по култура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на
деца и ученици за предучилищно и училищно
образование в училищата по култура към
Министерството на културата – Националния учебен комплекс по култура с Лицей
за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия (НУКК)
и Националната гимназия за древни езици
и к улт у ри „Константин-К ирил Философ“
(НГДЕК).
Чл. 2. Приемането на ученици в училищата по култура се извършва чрез изпит за
проверка на способностите по държавния
план-прием за съответния вид специализирана подготовка, класове и профили, който
се утвърждава за всяка учебна година и за
всяко училище със заповед на министъра
на културата.
Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази
наредба се приемат, преместват и обучават
ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както
и ученици след задължителната училищна
възраст, които са:
1. български граждани;
2. граждани на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване
в страната;
б) получили право на дългосрочно или
п род ъ л ж и телно п ребиваване в ст раната,
както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския
съвет;
г) приети по меж дународен договор, в
който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна
закрила.
(2) На малолетните и непълнолетните
чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно
образование и обу чение в у чилищата по
изкуствата при условията и по реда за българските граждани.
(3) Извън случаите по ал. 1 граждани на
трети държави, навършили задължителната
училищна възраст, се приемат в училищата

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

по изкуствата след полагане на изпит/и за
проверка на способностите на места над
утвърдения държавен план-прием, като за
обу чението си заплащат такси в размер,
определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания
се приемат чрез изпити при условията и по
реда на тази наредба.
Чл. 4. (1) В Националния учебен комплекс
по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република
Италия се приемат деца и ученици:
1. за предучилищна подготовка в детска
градина;
2. за специализирана подготовка с прием
от І клас;
3. за придобиване на средно образование
с прием от VІІІ клас.
(2) Кандидатите за VІІІ к лас могат да
кандидатстват за два профила – хуманитарни
науки и природни науки.
Чл. 5. В Националната гимназия за древни
езици и култури „Константин-Кирил Философ“ се приемат ученици:
1. за специализирана подготовка с прием
от V клас;
2. за придобиване на средно образование
с прием от VІІІ клас в един от следните
профили: чужди езици, хуманитарни науки
или обществени науки.
Чл. 6. (1) Ученици, успешно завършили І,
ІІ, ІІІ, ІV, V или VІ клас в неспециализирано
у чилище, спортно у чилище или у чилище
по изкуства, могат да се преместват и записват в НУКК от началото на следващата
учебна година при наличие на свободни или
освободени места и при условия и ред, определени от директора на учебния комплекс.
(2) Ученици, успешно завършили V или
VІ клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуства, могат
да се преместват и записват в НГДЕК от
началото на следващата учебна година при
наличие на свободни или освободени места и
при условия и ред, определени от директора
на гимназията.
(3) Ученици, които са завършили VІІІ, ІХ
или Х клас в неспециализирано училище,
спортно училище или училище по изкуствата,
могат да се преместват и записват в училище по културата от началото на следващата
учебна година при условия и ред, определени
от директора на училището и след полагане
на приравнителни изпити по учебни предмети, когато училищните учебни планове
на приемащото училище и училището, от
което ученикът се премества, са разработени
въз основа на различни рамкови или типови
учебни планове.
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(4) Кандидатите по реда на ал. 1, 2 и 3
подават следните документи за преместване
в училище по култура:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2;
2. копие от акта за раждане;
3. копие на документ за последния завършен клас.
(5) Преместването на ученици в училищата по култура се извършва до попълване
на групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в
паралелка, деленето на паралелките на групи
и индивидуалното обучение в училищата по
култура. Броят на освободените места се
обявява в съответното училище до 20 юни.
(6) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни от подаване на
искане за преместване и приемане на ученици определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителите
(настойниците) и/или ученика. Родителят/
настойникът и/или ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно
различията в учебния план в приемащото
у чилище и необходимите приравнителни
изпити по ал. 3.
(7) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни след успешно
издържан изпит/изпити за проверка на способностите издава служебна бележка, с която
потвърждава възможността за записването
на ученика, и информира директора на училището, от което идва ученикът.
(8) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта
на директора на приемащото училище.
Чл. 7. (1) Резултатите от изпита/изпитите
за приема и преместването в у чилищата
по култура се обявяват в сградата на съответното училище в срок до два дни след
приключването им. Списъкът с резултатите на кандидатите от положените изпити
включва: клас, профил, номер по ред, входящ номер на кандидата, наименование на
изпита/изпитите и цифрова оценка.
(2) В срок до два работни дни след прик лючване на к ласи рането ди рек торът на
съответното училище утвърждава със заповед
списъка на приетите деца/ученици съгласно
утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния брой места за съответния вид
специализирана подготовка, профил, клас и
етап на училищното образование.
(3) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият
(другите) се приема над държавния планприем, при условие че е положил успешно
приемен изпит.
(4) Ученици, класирани с еднакви оценки
на последното планово място, се приемат
над утвърдения държавен план-прием.
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Чл. 8. (1) Учениците се записват в училището, в което са приети, с оригиналите на
документите в срок, определен със заповед на
директора, но не по-малък от 5 работни дни
от деня на обявяването на утвърдения списък
на приетите деца/ученици в училището. На
местата на незаписалите се в срок ученици
се приемат следващите по успех.
(2) В срок един работен ден след изтичане
на срока за записване на приетите ученици училищата обявяват незаетите места в
училището. До попълването на свободните
места се приемат кандидатите, следващи по
успех в низходящ ред.
(3) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни изпити в периода от 25 август до 5
септември по график, утвърден от директора
на училището. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди
провеждането на изпита. За незаети се смятат
местата, за които няма приети ученици, на
приети, но незаписали се в срока ученици,
на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
(4) В срок до 10 дни след приключване
на изп и т и т е д и рек т ори т е на у ч и л и щата
изпращат в Министерството на културата
информация за изпълнението на държавния
план-прием, списък на класираните и приетите ученици за съответния клас и етап на
образование, вид специализирана подготовка
или профил.
(5) За паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален
брой ученици или под утвърдените места
за прием, държавен план-прием може да се
извършва само по решение на министъра
на културата след анализ на резултатите от
приемните изпити.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА
С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
Раздел І
Условия за кандидатстване и приемане на
деца за предучилищна подготовка в детската
градина и за първи клас
Чл. 9. (1) За предучилищна подготовка в
първа група на детската градина могат да
кандидатстват деца при навършени 3 години към 31 март или навършващи 4 години
в годината на кандидатстването.
(2) За п р ед у ч и л и щ на под г о т овк а във
втора група на детската градина могат да
кандидатстват деца при навършени 4 години
или навършващи 5 години в годината на
кандидатстването само при условие, че има
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освободени места и броят на децата в група
е по-малък от 22.
(3) За предучилищна подготовка в трета
група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 5 години
или навършващи 6 години в годината на
кандидатстването само при условие, че има
освободени места и броят на децата в група
е по-малък от 22.
Чл. 10. (1) Родителите на кандидатите по
чл. 9, ал. 1 подават до директора на НУКК
следните документи:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. ксерокопие от акт за раждане на детето,
като се представя и оригиналът за сверяване;
3. лична карта на родител/настойник за
сверяване.
(2) Документите за първа група се приемат
по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява в срок не
по-късно от 15 март включително.
Чл. 11. (1) Изпитът за проверка на способностите за първа група на детската градина се провежда по график, утвърден със
заповед на директора на НУКК, който се
обявява на интернет страницата и в сградата на детската градина не по-късно от една
седмица преди определената начална дата
за неговото провеждане.
(2) Изпитите за проверка на способностите за втора и трета група се провеждат
само при наличие на свободни места и по
график, утвърден със заповед на директора
на НУКК, който се обявява на интернет
страницата и в сградата на детската градина
не по-късно от една седмица преди определената начална дата за неговото провеждане.
Свободните места за втора и трета група
на детската градина се обявяват в срок от
1 до 5 юни в сградата на детската градина,
както и графикът за подаване на документи
по чл. 10, ал. 1.
(3) Изпитите по ал. 1 и 2 се провеждат
еднократно и индивидуално. Родителите на
кандидатите не присъстват на изпита.
Чл. 12. (1) Проверката на способностите за
постъпване в детската градина цели измерването на общото развитие на кандидатите.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово
с количествена оценка от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема на
задачата, броя на верните и на сгрешените
отговори и времето за изпълнението є.
Чл. 13. (1) За ученици в I клас на НУКК
могат да кандидатстват деца, които навършват
7 години в годината на кандидатстването. В
първи клас могат да кандидатстват и деца,
навършващи 6 години към 15 септември,
по преценка на родителя и при готовност
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за училище, удостоверена при условия и по
ред, определени в държавния образователен
стандарт за предучилищното образование.
(2) До кандидатстване за І к лас не се
допускат кандидати, които в годината на
кандидатстването завършват I клас в друго
училище.
Чл. 14. (1) Родителите на кандидатите за
първи клас подават до директора на НУКК
следните документи:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. копие от акта за раждане и представят
оригинала за сверяване;
3. лична карта на родител/настойник за
сверяване.
(2) Документите се приемат по график,
утвърден със заповед на директора на НУКК,
който се обявява в срок не по-късно от
1 март включително.
Чл. 15. (1) Изпитът за проверка на способностите за първи клас се провежда по
график, утвърден със заповед на директора
на НУКК.
(2) Графикът по ал. 1 се обявява на интернет страницата и в сградата на НУКК не
по-късно от една седмица преди определената
начална дата за провеждане на изпита.
(3) Изпитът по ал. 1 е анонимен и се провежда еднократно и групово. Родителите на
кандидатите не присъстват на изпита.
Чл. 16. (1) Изпитът за проверка на способностите за постъпване в първи клас цели
измерване равнището на развитие на познавателните способности и на творческото
мислене на кандидатите, усвояването на
учебния материал в предучилищната група.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово
с количествени оценки от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема и
сложността на задачата, броя на верните и
на сгрешените отговори и времето на изпълнението є.
Чл. 17. Инструментариумът за провеждане
на изпита за проверка на способностите за
детската градина и за първи клас се избира
от най-малко два проекта, представени от
независими екипи, определени със заповед
на директора на НУКК.
Чл. 18. (1) Оценяването на децата за предучилищна подготовка в детската градина
и на кандидатите за I клас се извършва от
комисия, която се състои от специалисти
педагози и психолози.
(2) Комисията се назначава от директора
на НУКК, който е и неин председател.
Чл. 19. К ласирането на децата за постъпване в детската градина и на учениците
за постъпване в първи клас се извършва по
низходящ ред на получените оценки от изпита.
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Чл. 20. Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за
явяване пред комисията, губят правото си
да участват в подбора и класирането. Неявилите се по уважителни причини могат да
се явят допълнително в ден и час, определен
от директора на НУКК.
Раздел ІІ
Условия за кандидатстване и приемане в
осми клас
Чл. 21. (1) За приемане в VIII клас на
Н У К К могат да кан ди датст ват у чениц и,
които са завършили основно образование
в годината на кандидатстване.
(2) Кандидатите трябва да имат среден
успех най-малко мн. добър 5,00 от свидетелството за основно образование и да са
положили успешно изпити по български език
и литература и по математика от национално
външно оценяване.
(3) Учениците, класирани на първо, второ
или на трето място на националния кръг на
олимпиадата по български език и литература
и/или на олимпиадата по математика, имат
право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от национално
външно оценяване.
Ч л. 22. (1) К а н д и дат и т е за у час т ие в
приема подават до директора на училището
следните документи:
1. заявление за участие в класиране по
образец съгласно приложение № 2;
2. копие на свидетелство за завършено
основно образование;
3. копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното
външно оценяване за VII клас по български
език и литература и по математика;
4. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката
(МОН), удостоверяващ получения резултат
за участие в класирането по чл. 21, ал. 3.
(2) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите
на документите.
(3) В случай че учениците не са получили
документ за завършено основно образование
към датата на подаване на документите, те
представят допълнително копие от него.
(4) Графикът за подаване на документи
се определя със заповед на директора и се
публикува на интернет страница на НУКК.
Минималният срок за приемането на документи не може да бъде по-кратък от 5
работни дни.
Ч л. 23. (1) К а н д и дат и т е за V І І І к лас
се класират по реда на бала и за двата профила, както следва:
1. за профил хуманитарни науки – утроен
брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и брой
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точки от националното външно оценяване
по математика и оценката по чужд език,
изучаван в седми клас, от свидетелството за
основно образование, превърната по скала
в точки;
2. за профил природни науки – утроен брой
точки от националното външно оценяване по
математика и брой точки от националното
външно оценяване по български език и литература и оценката по чужд език, изучаван
в седми клас, от свидетелството за основно
образование, превърната по скала в точки.
(2) Кандидатите по чл. 21, ал. 3 използват
оценката от националния кръг на олимпиадата по български език и литература или по
математика, организирани от МОН, вместо
оценката от национално външно оценяване по български език и литература или по
математика за класиране по ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Балът на ученик, който не се е явил на
националното външно оценяване по български език и литература или по математика,
се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по
предмета, по който не се е явил, се приема
за нула точки.
(4) Учениците, получили основно образование в НУКК, се класират по реда на
бала и се приемат в VIII клас на местата,
утвърдени за държавен план-прием.
(5) Ученици, получили основно образование в друго училище, се класират по реда
на бала и се приемат в VIII клас на незаети
места по държавен план-прием след записването на приетите ученици по ал. 4. Те
подават документи по чл. 22 само в случай,
че има обявени свободни места.
(6) Броят на свободните места се обявява
в сградата на НУКК и на интернет страницата на учебния комплекс в срок до три дни
след записване на приетите ученици по ал. 4.
Г л а в а

т р е т а

ПРИЕМАНЕ НА У ЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ
ФИЛОСОФ“
Чл. 24. (1) Изисквания към кандидатите
за прием в НГДЕК:
1. за V клас – да са завършили IV клас
в годината на кандидатстването;
2. за VIII клас – да имат завършено основно образование в годината на кандидатстването със среден успех не по-нисък от добър
4,00 и с годишни оценки по български език
и литература и по история и цивилизация
не по-нисък от много добър 5,00.
(2) Ученици от VII клас, класирани на
първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по история и
цивилизация или класирани на първо, второ
или на трето място на националния кръг
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на олимпиадата по български език и литература, могат да участват в класирането с
получения от тях резултат вместо резултата
от национално външно оценяване.
Чл. 25. (1) Кандидатите подават до директора на гимназията заявление по образец за
кандидатстване съгласно приложение № 1
за постъпване в пети клас и заявление по
образец съгласно приложение № 2 за постъпване след VІІ клас, като прилагат копие
на акт за раждане.
(2) Допълнително към документите за
приемни изпити по ал. 1 се прилагат:
1. за пост ъпване в V к лас – копие на
удостоверение за завършен начален етап на
основно образование в годината на кандидатстване;
2. за постъпване в VIII клас – копие на
свидетелство за завършено основно образование;
3. копие на сл у жебна бележ ка за резултата от положения изпит по български
език и литература от националното външно
оценяване след ІV клас – за ученици, които
постъпват в V клас;
4. копие на служебна бележка за резултата
от положения изпит по български език и
литература от националното външно оценяване след VІІ клас – за ученици, които
постъпват в VІІІ клас;
5. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката
(МОН), удостоверяващ получения резултат
за участие в класирането по чл. 24, ал. 2.
(3) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите
на документите по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Документите по ал. 1, 2 и 3 се подават
в срок, определен със заповед на директора
на НГДЕК, който се обявява не по-късно
от 15 март.
Ч л. 26 . (1) К а н д и дат и т е за п риема не
след VII клас полагат изпит по история и
цивилизация.
(2) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК
по график, определен със заповед на директора, който се обявява в сградата на гимназията и на интернет страницата.
(3) Изпитът по история и цивилизация
е писмен и анонимен, състои се от тест с
въпроси от учебното съдържание по история
и цивилизация за VII клас. Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.
(4) Примерният конспект за изпита по
история и цивилизация се обявява в гимназията до 31 януари.
(5) Оценяването на кандидатите на изпита
по история и цивилизация се извършва от
комисия, определена със заповед от директора на гимназията.
(6) Оценката от изпи та по истори я и
цивилизация се определя от комисията с
точност до 0,25.
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(7) В класирането участват само кандидати, които са получили оценка най-малко
среден 3,00 на изпита по история и цивилизация.
Чл. 27. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който
се образува от:
1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика
и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението
за завършен ІV клас;
2. удвоен брой точки по български език
и литература от националното външно оценяване след ІV клас.
Ч л. 28 . (1) К а н д и дат и т е за V I I I к лас
се класират в низходящ ред по реда на бала,
който се образува от:
1. оценки по български език и литература
и история и цивилизация от свидетелството
за VІІ клас, превърнати по скала в точки;
2. удвоен брой точки от националното
външ но оцен я ва не по бъ л гарск и ези к и
литература или резултата от класиране на
първо, второ или трето място на националния
кръг на олимпиадата по български език и
литература, когато се кандидатства по реда
на чл. 24, ал. 2;
3. удвоена оценка от изпита по история и
цивилизация, превърната по скала в точки,
или резултата от класиране на първо, второ
или трето място от националния кръг на
олимпиадата по история и цивилизация, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2.
(2) Балът на ученик, който не се е явил на
националното външно оценяване по български език и литература, се формира по реда
на ал. 1, като резултатът от националното
външно оценяване се приема за нула точки.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ НА ПРИЕМА
Ч л. 29. Приема не т о и п р еме с т ва не т о
на ученици в училищата по културата се
провеждат под контрола на министъра на
културата.
Чл. 30. Оценките, поставени от изпитните
комисии, са окончателни и преразглеждане
не се допуска.
Чл. 31. Възражения от неприети кандидати
или техни родители (настойници или попечители) поради допуснати технически грешки
при провеждане на изпитите се приемат от
директора на съответното училище в срок до
5 работни дни след обявяване на резултатите
от класирането. Родителите на неприетите
кандидати имат право да разгледат изпитната
работа на детето си. Директорът на съответното училище разглежда възраженията и
разрешава всички спорни въпроси в срок до
10 работни дни от подаването, като писмено
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уведомява лицата, подали възражение, за
решението си.
Чл. 32. Документацията от приемането и
преместването на учениците се съхранява
една учебна година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Допълнителните изпити по чл. 8, ал. 3
за прием на ученици за учебната 2016/2017 година се провеждат при условията и реда на
отменените наредби по § 2.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя:
1. Наредба № 3 от 1999 г. за приемане
на деца и ученици в Националния учебен
комплекс по култура с Лицей за изучаване
на италиански език и култура с участието
на Република Италия (обн., ДВ, бр. 25 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от
2002 г.; изм. с Решение № 953 от 4.02.2003 г.
на ВАС на РБ – бр. 15 от 2003 г., бр. 20 и 57
от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.,
бр. 76 от 2009 г., бр. 14 и 65 от 2010 г., бр. 59
от 2011 г.).
2. Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на
ученици в Националната гимназия за древни
езици и култури „Константин-Кирил Философ“ (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 29 и 57 от 2003 г., бр. 11 и 88 от 2006 г.,
бр. 75 от 2009 г., бр. 26 и 65 от 2010 г., бр. 63
от 2011 г. и бр. 8 от 2013 г.).
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 146, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
За министър:
Боил Банов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4, т. 1
До
Директора на ...............
.........................................
София
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване в училище по
култура
от ..............................................................................
(трите имена на майката/настойника или
попечителя)
и от ………………………………………………………………………..,
(трите имена на бащата/настойника или
попечителя)
адрес ........................................................................ ;
тел. .......................................................................... ;
електронен адрес ....................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля синът (дъщеря) ни .................................
.................................................................................. ,
роден (а) на ………………………………, ЕГН ……………., да
кандидатства за приемане/преместване в ..........
група или в ……….. клас.
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Прилагам следните документи:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ......................................................................... ;
4. ......................................................................... ;
5. ..........................................................................
С уважение:
.........................................
.........................................
(подписи)
София, .......... 20.... г.

Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1, т. 1
До
Директора на ...............
.........................................
София
З А Я В Л Е Н И Е
за приемане и преместване в училище по култура
от ............................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
адрес: ...................................................................... ,
тел.: ......................................................................... ,
електронен адрес: ..................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да участвам в приемната процедура за
постъпване в …………. клас с полагане на приемни и/или приравнителни изпити за профилите:
.................................................................................. ;
.................................................................................. ;
...................................................................................
Прилагам следните документи:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ......................................................................... ;
4. ......................................................................... ;
5. ..........................................................................
С уважение:
Подпис на кандидата: ..............
Подпис на родител: ..................
Подпис на настойник: ..............
София, .......... 20.... г.
6773

НАРЕДБА № 2
от 12 август 2016 г.

за приемане и преместване на ученици в
училищата по изкуствата
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване
на ученици в училищата по изкуствата към
Министерството на културата.
Чл. 2. Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва чрез изпити
за проверка на способностите по държавния
план-прием за съответен клас, вид специализирана подготовка, професия и специалност,

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

който се утвърждава за всяка учебна година и
за всяко училище от министъра на културата.
Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази
наредба се приемат, преместват и обучават
ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както
и ученици след задължителната училищна
възраст, които са:
1. български граждани;
2. граждани на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в
страната;
б) получили право на дългосрочно или
п род ъ л ж и телно п ребиваване в ст раната,
както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския
съвет;
г) приети по меж дународен договор, в
който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна
закрила.
(2) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна
закрила по реда на Закона за убежището и
бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в училищата по изкуствата при условията и по реда за българските
граждани.
(3) Извън случаите по ал. 1 граждани на
трети държави, навършили задължителната
училищна възраст, се приемат в училищата
по изкуствата след полагане на изпит/и за
проверка на способностите на места над
утвърдения държавен план-прием, като за
обу чението си заплащат такси в размер,
определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания
се приемат чрез изпити при условията и по
реда на тази наредба.
Чл. 4. (1) В училищата по изкуствата се
приемат ученици:
1. за I и V клас за специализирана подготовка;
2. в VIII клас за придобиване на средно
образование и професионална квалификация.
(2) В училищата по изкуствата могат да
се приемат и деца за задължително предучилищно образование.
(3) Организацията и графикът на дейностите по приемане на ученици се определят
със заповед на министъра на културата не
по-късно от 15 март на съответната година.
Чл. 5. Учениците могат да кандидатстват
за приемане в неограничен брой училища
по изкуствата и неограничен брой видове
спец иа лизи рана подг о т овка, п рофесии и
специалности, като положат съответните
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изпити за тях. Учениците се записват само
по една специалност в зависимост от оценките от изпитите и последователността на
посочените желания.
Чл. 6. (1) Ученици, успешно завършили І,
ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или
в училище по култура, могат да се преместват и записват в училище по изкуствата от
началото на следващата учебна година при
наличие на свободни или освободени места в
приемащото училище след полагане на изпит
за проверка на способностите по съответния
вид изкуство, професия и специалност.
(2) Ученици, успешно завършили І, ІІ,
ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ или Х клас в училище по
изкуствата могат да се преместват и записват
от началото на следващата учебна година
при наличие на свободни или освободени
места по друг вид специализирана подготовка, професия и специалност в същото или
друго училище по изкуствата след полагане
на изпит за проверка на способностите.
(3) Учениците, които са завършили VІІІ, ІХ
или Х клас, полагат и приравнителни изпити
по учебни предмети, по които съществува
разлика в учебния план, по ред и условия,
определени от директора на приемащото
училище.
(4) Преместването на ученици в училищата
по изкуствата се извършва до попълване на
групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в
паралелка, деленето на паралелките на групи
и индивидуалното обучение в училищата по
изкуствата. Броят на освободените места по
отделните специалности се обявява в съответното училище до 30 юни.
(5) Директорът на приемащото училище
в срок до три работни дни след успешно издържан изпит за проверка на способностите
издава служебна бележка, с която потвърждава възможността за записването на ученика.
(6) Учениците по ал. 5 в срок 5 работни дни след получаване на удостоверение
за преместване, издадено от училището, от
което се преместват, представят в приемащото училище копие на училищния учебен
план и копие на личния картон на ученика
в гимназиална степен.
(7) Преместването на деца за задължително
предучилищно образование в училищата по
изкуствата може да се извършва целогодишно
при наличие на свободни места в приемащото училище.
Чл. 7. (1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в друго
училище по изкуствата по същия вид специализирана подготовка, професия и специалност без полагане на изпит за проверка на
способностите при наличие на свободни или
освободени места в приемащото училище,
както следва:
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1. от І до ІV клас през цялата учебна година;
2. от V до ХІ клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. в ХІІ клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок.
(2) Учениците по ал. 1, които се преместват в VІІІ, ІХ, Х или XI клас в училище по
изкуствата, полагат приравнителни изпити
по учебни предмети, по които съществува
разлика в учебния план, по ред и условия,
определени от директора на приемащото
училище.
(3) Директорът на приемащото училище в
срок до три работни дни след получаване на
заявлението за преместване издава служебна
бележка, с която потвърждава възможността
за записването на ученика.
(4) Директорът на училището, от което
се премества ученикът, в срок до три работни дни от получаване на служебната бележка
предоставя на родителя (настойника, попечителя) удостоверение за преместване, копие на
училищния учебен план и копие на личния
картон на ученика в гимназиална степен.
(5) Ученици от училище по изкуствата
могат да се преместват в друг вид училище
по ред и условия, определени в Закона за
предучилищното и училищното образование и
подзаконовите актове по неговото прилагане.
Чл. 8. (1) Учебно-изпитните програми за
проверка на способностите се утвърждават
от министъра на културата и се обявяват
в училищата и на интернет страницата на
Министерството на културата до 31 януари.
(2) Учебно-изпитните програми определят:
1. вида и изискванията на изпитите за
проверка на способностите за съответните
видове изкуства по класове;
2. продължителността на изпитите.
(3) Приравнителните изпити се провеждат
по учебните програми за съответните учебни
предмети и при условия и ред, определени
от приемащото училище.
Чл. 9. Изисквания към кандидатите за
прием:
1. за подготвителна група – да навършват
6 години в годината на кандидатстването;
по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които
навършват 5 години към 15 септември на
съответната година;
2. за I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на
родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години
към 15 септември на съответната година;
3. за V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;
4. за VIII клас – да завършват основно
образование в годината на кандидатстването.
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Чл. 10. (1) Кандидатите подават до директора на съответното училище заявление
по образец съгласно приложение № 1 за
кандидати до VІІ или заявление по образец
съгласно приложение № 2 за кандидати след
VІІ клас с подредени желания по специалности и/или професии и с приложени към
тях документи:
1. копие на акт за раждане;
2. за пост ъпване в V к лас – копие на
удостоверение за завършен начален етап на
основно образование;
3. за постъпване в VIII клас – копие на
свидетелство за основно образование;
4. за преместване в училище по изкуствата
по чл. 6 и 7 от наредбата – копие на документ
за последния завършен клас;
5. копие на медицинско свидетелство със
заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства
ученикът, не е противопоказано на здравословното им състояние, издадено от личния
лекар на ученика;
6. копие на медицинско свидетелство, заверено от ортопед – за кандидати, постъпващи
по професиите балетист и танцьор;
7. копие на медиц инско сви дет елс т во
с резултата от теста за цветоусещане – за
кандидати, постъпващи по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен
график и графичен дизайнер;
8. копие на застрахователна полица „Злополука“ за ученици, които полагат изпит по
танцово изкуство, за дните на изпита.
(2) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите
на документите по ал. 1.
(3) В случай че учениците към датата
на подаване на заявлението по ал. 1 не са
получили документ за завършен клас/степен
на образование, те представят допълнително
копие от него.
(4) Графикът за подаване на документи
за всяко училище се определя със заповед
на директора и се публикува на интернет
страницата на приемащото училище не покъсно от една седмица преди определената
начална дата за подаване на документите.
Минималният срок за приемането на документи за всяко училище не може да бъде
по-кратък от 5 работни дни.
Чл. 11. (1) Документите по чл. 10 се приемат и проверяват от комисия, определена
със заповед на директора на у чилището.
При приемането на документите комисията проверява наличието и редовността им,
сравнява копията с оригиналите и връща
оригиналите на заявителя, завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва
входящия номер и датата на завеждане върху
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заявлението. Документите се приемат само
когато са представени в пълен комплект и
са попълнени правилно.
(2) Комисията по ал. 1 информира кандидатите или техните родители за вида на
училището, за учебния план, за видовете
специализирана подготовка, специалности,
професии и за възможностите за кариерно
развитие на завършилите пълния курс на
обучението.
(3) Училищата организират консултации с
кандидатите за различните видове специализирана подготовка, специалности и професии
за разясняване на учебно-изпитните програми по график, одобрен от директорите на
съответните училища. Графикът се обявява
най-късно една седмица преди провеждането
на консултациите.
Чл. 12. Конкретните дати, час и място на
провеждане на изпитите за всеки клас, вид
специализирана подготовка, специалност и
професия се публикуват на интернет страницата на училището не по-късно от една
седмица преди определената начална дата за
провеждане на изпитите.
Чл. 13. (1) Оценяването на кандидатите
се извършва от комисия, определена от директора на училището.
(2) Председател на изпитната комисия е
директорът на училището или определено от
него със заповед длъжностно лице.
(3) Оценките на кандидатите от изпитите
в едно училище по изкуствата са валидни
за класиране само в същото училище.
(4) Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е
отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно
издържан изпит е среден 3,00, или се оценява
с „да“ или „не“. Получилите оценка слаб 2,00
или „не“ на изпит губят право да продължат
по-нататъшното си участие в изпитите и не
участват в класирането.
(5) Оценката от всеки изпит, който се
оценява по шестобалната система, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на
членовете на изпитната комисия, поставени
с точност до 0,25.
(6) Оценките, поставени от изпитните
комисии, са окончателни и при възражение
не се допуска ново оценяване.
(7) Оценките се обявяват непосредствено
след приключване на работата на изпитната
комисия.
(8) Списъкът с оценките на кандидатите от
положените изпити включва: клас, професия/
специалност, номер по ред, входящ номер
на кандидата, наименование на изпита за
съответния вид специализирана подготовка,
професия, специалност и цифрова оценка.
Чл. 14. (1) Класирането на кандидатите за
съответния вид специализирана подготовка,
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професия и специалност се извършва в низходящ ред на оценките, получени на изпитите.
(2) В класирането участват само кандидатите, получили окончателна оценка от всеки
изпит най-малко среден 3,00.
Чл. 15. (1) В срок до два работни дни след
приключване на изпитите директорът на училището утвърждава със заповед списъка на
приетите ученици съгласно утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния
брой места за съответния вид специализирана
подготовка, професия, специалност, клас и
етап на училищното образование.
(2) Списъкът на класираните и приети
ученици съдържа: клас, професия/специалност, номер по ред, входящ номер на ученика,
трите имена на ученика, наименование на
положените изпити за съответния вид специализирана подготовка, професия, специалност
и цифрови оценки.
(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на
интернет страницата на училището и се поставя в самото училище, като в него не се
посочват трите имена на ученика.
(4) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият
(другите) се приема над държавния планприем, при условие че е положил изпит за
съответната специалност или вид специализирана подготовка и е получил оценка
най-малко 3,00.
(5) Учениците, класирани с еднакви оценки
на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения държавен
план-прием.
Чл. 16. (1) Учениците се записват в училището, в което са приети, с оригиналите
на документите по чл. 10, ал. 1 в срок до
5 работни дни от деня на обявяването на
утвърдения списък на приетите ученици в
училището. На местата на незаписалите се в
срок ученици се приемат следващите по успех.
(2) В срок един ден след изтичане на срока
за записване на приетите ученици училищата обявяват незаетите места в училището.
До попълването на свободните места се
приемат кандидатите, следващи по успех в
низходящ ред.
(3) При наличие на незаети места училищата имат право да организират допълнителни
изпити в периода от 25 август до 5 септември
по график, утвърден от директора на училището. Срокът за подаване на документите е
най-малко 5 работни дни преди провеждането
на изпита. За незаети се смятат местата, за
които няма приети ученици, на приети, но
незаписали се в срока ученици, на записали
се и след това изтеглили документите си
ученици.
(4) В срок до 10 дни след приключване
на изп и т и т е д и рек т ори т е на у ч и л и щата
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изпращат в Министерството на културата
информация за изпълнението на държавния
план-прием, списък на класираните и приети
ученици за съответния вид специализирана
подготовка, професия, специалност, който
съдържа клас, пореден номер, трите имена
на ученика, наименование на изпитите и
цифрови оценки от тях.
(5) За паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален
брой ученици или под утвърдените места
за прием, държавен план-прием може да се
извършва само по решение на министъра
на културата след анализ на резултатите от
приемните изпити, желанията на учениците
и спецификата на населеното място.
Раздел ІІ
Класиране и приемане на ученици
Чл. 17. В предучилищна подготвителна
група с полудневна организация на учебното
време се приемат деца за специализирана
подготовка по пиано, цигулка/виола, виолончело, класическа китара, дървени духови инструменти/блокфлейта и ударни инструменти.
Чл. 18. В І клас се приемат ученици за
специализирана подготовка по:
1. пиано, акордеон, струнни лъкови инструменти, класическа китара, арфа, дървени духови и ударни инструменти, народни
инструменти и народно пеене;
2. класически танц, български танци;
3. изобразително изкуство.
Чл. 19. В V клас се приемат ученици за
специализирана подготовка по:
1. пиано, акордеон, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет,
валдхорна, цугтромбон, ударни инструменти,
гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно
пеене;
2. к ласи ческ и та н ц, бъ л гарск и та н ц и,
модерен танц;
3. изобразително изкуство.
Чл. 20. В VIII клас се приемат ученици
по професии и специалности от Списъка на
професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение:
1. за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и музикален оформител по специалностите пиано,
ц и г у л к а , виола , виолон че ло, кон т рабас,
арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон,
туба, саксофон, ударни инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене,
народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура,
акордиране и музикално оформление;
2. за професия балетист и танцьор по
специалностите класически танц, български
танци и модерен танц;
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3. за професия актьор по специалностите
драматичен театър, куклен театър и пантомима;
4. за професия художник – изящни изкуства, по специалностите живопис, стенопис,
графика, скулптура, илюстрация и оформление на к нигата, и за професи я х удожник – приложни изкуства, по специалностите
художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена
обработка на метали и иконопис;
5. за професия дизайнер по специалностите аранжиране, детски играчки и сувенири,
пространствен дизайн, промишлен дизайн,
силикатен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн, театрален, кино- и телевизионен
декор, театрална кукла, театрален грим и
перуки, художествено осветление за театър,
кино и телевизия, рекламна графика и сценичен костюм;
6. за професия графичен дизайнер, специалност графичен дизайн;
7. за професия компютърен график, специалност компютърна графика;
8. за професия полиграфист, специалност
полиграфия;
9. за професи я фотограф, специалност
фотография;
10. за професия лютиер, специалност класически инструменти и специалност народни
инструменти;
11. за професия библиотекар, специалност
библиотекознание;
12. за професия компютърен аниматор,
специалност компютърна анимация;
13. за професия каменоделец по специалността каменоделство.
Чл. 21. Приемните изпити за специалностите по музикално изкуство са:
1. за предучилищна подготвителна група
и за I клас – изпит по солфеж;
2. за V клас:
а) за всички специалности, с изключение
на посочените в буква „б“ – изпит по музикален инструмент и изпит по солфеж;
б) за специалностите: арфа, контрабас,
обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна,
цугтромбон и народни инструменти – кавал,
гайда, гъдулка и тамбура – изпит по солфеж,
като по желание кан ди дат и те за д у хови
инструменти могат да положат и изпит по
съответния музикален инструмент – обой,
к ларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цу гтромбон;
3. за V к лас – за специалност народно
пеене – изпит по народно пеене и изпит по
солфеж;
4. за VIII клас – за всички специалности
о т п рофеси я м у зи к а н т -и нс т ру мен та л ис т,
акордьор и музикален оформител – изпит по
музикален инструмент и изпит по солфеж;
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5. за VІІІ клас – за специалностите народно пеене, класическо пеене, поп и джаз
пеене – изпит за специалността и изпит по
солфеж.
Чл. 22. Кандидатите за І клас за специалностите класически танц и български танци,
за V или VІІІ клас за специалностите класически танц, български танци и модерен танц
полагат изпит за проверка на способностите
за специалността, който се състои от два етапа. На първия етап кандидатите се оценяват
с „да“ или „не“. До втори етап се допускат
получилите оценка „да“. Оценката от втория
етап е средноаритметична от оценките, поставени от членовете на изпитната комисия.
Чл. 23. Кандидатите за VІІІ клас за професия актьор за специалностите драматичен
театър, куклен театър и пантомима полагат
изпит за проверка на способностите за съответната специалност.
Чл. 24. (1) Кандидатите за І и за V клас за
специализирана подготовка по изобразително изкуство полагат изпит по рисуване и за
VІІІ клас за професиите художник – изящни
изкуства, художник – приложни изкуства,
дизайнер, фотограф, компютърен аниматор,
компютърен график, графичен дизайнер и
каменоделец, полагат изпит по рисуване.
(2) Кандидатите за VІІІ клас за професия
художник – изящни изкуства, кандидатстват
общо по специалностите живопис, графика, скулптура, илюстрация и оформление
на к нигата, като разпределението им по
съответната специалност се извършва след
завършен Х клас.
(3) Кандидатите за VІІІ клас за професия
полиграфист и за професия библиотекар полагат изпит по български език и литература.
(4) Кандидатите за VІІІ клас за професия
лютиер полагат изпит по рисуване и по музика.
Чл. 25. Кандидатите се класират, както
следва:
1. за предучилищна подготвителна група и
за I клас по музикално изкуство – въз основа
на оценката от изпита по солфеж;
2. за V клас за всички специалности (без
арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни
духови и народни инструменти) – въз основа
на оценката от изпита по музикален инструмент; когато кандидатите имат еднакви
оценки от изпита по музикален инструмент,
те се класират въз основа на оценката по
солфеж; класирането на кандидатите за специалностите арфа, контрабас, обой, кларнет,
фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон и народни инструменти се извършва въз основа на
оценката от изпита по солфеж; кандидатите
за духови инструменти – обой, кларнет, фагот,
тромпет, валдхорна, цугтромбон, които са
положили изпит по солфеж и по избраната
от тях специалност, се класират въз основа
на оценката по специалността;
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3. за VIII клас за професиите музиканти нс т ру мен та л ис т, а корд ьор и м у зи ка лен
оформител – въз основа на оценката от изпита за специалността; когато кандидатите
имат еднакви оценки от изпита по специалността, те се класират въз основа на оценката
по солфеж;
4. за специалностите к ласически танц,
български танци и модерен танц – въз основа на оценката от втория етап на изпита
за специалността;
5. за професиите и специалностите по
чл. 18, т. 3, чл. 19, т. 3 и чл. 20, т. 3 – 13 – въз
основа на оценката от изпита за съответната
специалност.
Чл. 26. (1) Кандидатите, които са класирани, но не са приети по специалностите
съобразно посочените от тях желания, могат
да бъдат насочвани за класиране и приемане
по друга специалност, когато по нея не са класирани и приети съответният брой ученици
по утвърдения план-прием. класирането се
извършва по предложение на комисията,
определена от директора на училището.
(2) Класирането по ал. 1 на кандидатите по
чл. 17, чл. 18, т. 1, чл. 19, т. 1 и чл. 20, т. 1 се
извършва въз основа на оценката по солфеж.
(3) Класирането по ал. 1 на кандидатите
по чл. 18, т. 2, чл. 19, т. 2, чл. 20, т. 2 и 3 се
извършва след полагане на допълнителен
изпит по съответната специалност.
(4) Класирането по реда на ал. 1 на кандидатите по чл. 20, т. 4 – 13 се извършва въз
основа на успеха от положения изпит.
Раздел ІІI
Контрол на приема
Ч л. 27. Приема не т о и п р еме с т ва не т о
на ученици в училищата по изкуствата се
провеждат под контрола на министъра на
културата.
Чл. 28. Оценките, поставени от изпитните
комисии, са окончателни и преразглеждане
не се допуска.
Чл. 29. Възражения от неприети кандидати или техни родители (настойници или
попечители) поради допуснати технически
грешки при провеждането на изпитите се
приемат от директора на съответното училище
в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда
възраженията и разрешава всички спорни
въпроси в срок до 10 работни дни от подаването им, като писмено уведомява лицата,
подали възражения, за решението си.
Чл. 30. Документацията по приемането
и преместването на учениците се съхранява
една учебна година в приемащото училище.
Чл. 31. По желание на кандидатите съответното училище издава служебна бележка
по образец съгласно приложение № 3, с която
се удостоверяват резултатите от положените
изпити.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Допълнителните изпити по чл. 16,
ал. 3 от тази наредба за прием на ученици в
VІІІ клас за учебната 2016/2017 г. се провеждат по реда на отменената Наредба № Н-5 от
2008 г. за приемане на ученици в училищата
по изкуствата (обн., ДВ, бр. 81 от 2008 г.; изм.,
бр. 66 от 2010 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 92 от
2012 г. и бр. 16 от 2014 г.).
§ 2. Изпити за прием в ІХ клас на ученици за професиите по чл. 15 от отменената Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане
на ученици в училищата по изкуствата за
учебната 2017/2018 г. се провеждат по реда
на същата наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 146, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Боил Банов
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
.........................................
З А Я В Л Е Н И Е
за кандидати до VII клас
от ..............................................................................
(трите имена на майката)
и от ......................................................................... ,
(трите имена на бащата)
адрес: .......................................................................
.................................................................................. ,
тел.: ......................................................................... ,
електронен адрес: ..................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля синът/дъщеря ни ....................................
................................................, роден(а) на ............. ,
ЕГН ..................., да бъде допуснат(а) до приемни
изпити за постъпване в ........ клас за вид специализирана подготовка/специалност ....................
...................................................................................
............................................................................ по:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ..........................................................................
Прилагаме следните документи:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ..........................................................................

София, ................ 20... г.

С уважение:
1. .................................
2. .................................
(подпис на
родители/настойници)
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
.........................................
З А Я В Л Е Н И Е
за кандидати след VII клас
от ............................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
ЕГН ................................, адрес: .............................
........................................ , тел.: ................................,
електронен адрес: ..................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да бъда допуснат до приемни изпити
за постъпване в .................. клас по професии и
специалности, подредени по реда на желанията
ми, както следва:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ......................................................................... ;
4. ......................................................................... ;
5. ......................................................................... ;
6. ......................................................................... ;
7. ......................................................................... ;
8. .........................................................................
Прилагаме следните документи:
1. ......................................................................... ;
2. ........................................................................ ;
3. ..........................................................................

Гр. ............ 20... г.

С уважение:
Подпис на кандидата:
.....................................
Подпис на родители
(попечители): ............

Приложение № 3
към чл. 31
С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
за резултатите от положени изпити в средните
училища по изкуствата
...................................................................................
...................................................................................
(пълно наименование и местонахождение
на училището)
издава настоящата служебна бележка на кандидата
...................................................................................
.................................................................................. ,
(трите имена на кандидата)
вх. № ................................., ЕГН ............................ ,
в уверение на това, че е положил следните
изпити:
1. .............................. оценка .................... (....... )
2. .............................. оценка .................... (...... )
3. .............................. оценка .................... (....... )

Дата: ................... г.
6774

Директор: ..........................
(име и фамилия)
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НАРЕДБА № 3
от 12 август 2016 г.

за условията и реда за утвърждаване на
държавния план-прием за у чилищата по
изкуствата и училищата по културата
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на държавния
план-прием в училищата по изкуствата и
училищата по културата.
Чл. 2. Държавният план-прием за:
1. училищата по изкуствата се осъществява
за задължително предучилищно и училищно
образование в начален, прогимназиален и
гимназиа лен етап, което вк лючва общообразователна подготовка, специализирана подготовка в областта на изкуствата и
професионална подготовка в съответните
професионални направления;
2. училищата по културата се осъществява
за задължително предучилищно и училищно
образование в начален, прогимназиален и
гимназиален етап, което включва общообразователна подго т овка, спец иа лизи рана
подготовка в областта на културата и профилирана подготовка.
Ч л. 3. (1) Държ а вн и я т п ла н-п рием за
училищата по изкуствата определя:
1. общия брой на местата за прием на деца
за предучилищна подготовка и на ученици
за съответните класове;
2. конкретните видове специализирана
подготовка, професии и/или специалности
за съответните класове, по които ще се извърши прием за предстоящата учебна година.
(2) Държавният план-прием за училищата
по културата определя:
1. общия брой на местата за прием на деца
за предучилищна подготовка и на ученици
за съответните класове;
2. конкретните видове специализирана
подготовка и профилите за обучение в гимназиален етап, по които ще се извърши прием
за предстоящата учебна година.
Раздел II
Условия и ред за утвърждаване на държавния план-прием
Чл. 4. Държавни я т п лан-п рием се у твърждава от министъра на културата всяка
учебна година в срок до 15 март.
Чл. 5. (1) Училищата, осигурили условия
за осъществяване на обучение по изкуствата
и по културата, подават до 15 януари на текущата учебна година в Министерството на
културата заявка за определяне на местата
за прием на деца и ученици по държавния
план-прием съгласно чл. 3, ал. 1 и 2.
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(2) Заявката по ал. 1 задължително съдържа и обосновка на възможностите за обучение
по отношение на материално-техническата
база и за осиг у ряване на обу чението от
учители, които отговарят на изискванията
за заемане на педагогическа длъжност и
професионална квалификация.
Чл. 6. (1) Министърът на културата назначава комисия, която извършва експертна оценка на заявката по чл. 5 и изготвя
предложение до министъра на културата за
утвърждаване на държавния план-прием.
(2) Експертната оценка по ал. 1 съдържа
мотиви за наличието на условия за осъществяване на обучение в съответното училище.
(3) За изготвяне на експертната оценка
комисията може да изисква допълнителна
информация и документи от съответното
училище.
Чл. 7. (1) Промяна в утвърдения държавен
план-прием за училищата по изкуствата и
училищата по културата може да се извършва
в срок до 30 март със заповед на министъра
на култ у рата при доказана потребност и
финансова обосновка.
(2) В рамките на утвърдения държавен
план-прием по ал. 1 училищата извършват
разпределение на местата за прием по съответния вид специализирана подготовка,
профили, професии и специалности.
(3) Държавният план-прием по чл. 3, ал. 1
и 2, както и разпределението на местата за
прием се обявяват на интернет страницата
на съответното училище в срок не по-късно
от 5 април на съответната учебна година.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 143, ал. 6 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Боил Банов
6775

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 11 август 2016 г.

за усвояването на българския книжовен език
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в
системата на предучилищното и училищното
образование, както и:
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1. условията и редът за усвояването на
български език от деца и ученици, за които
българският не е майчин;
2. изучаването на български език от децата
на българите в чужбина.
(2) Държавният образователен стандарт за
усвояването на българския книжовен език е
съвкупност от изисквания за усвояването на
българския книжовен език в системата на
предучилищното и училищното образование.
Ч л. 2 . (1) Код ифи ц и ра н и т е норм и на
българския книжовен език се прилагат в
системата на предучилищното и училищното образование съгласно действащия към
съответния момент академичен правописен
речник на Института за български език към
Българската академия на науките.
(2) Речникът по ал. 1 определя правилата,
в съответствие с които следва да:
1. се изу ча ват в сис т ема норм и т е на
българския книжовен език в часовете по
български език;
2. се използва българският книжовен език
в часовете по останалите общообразователни
предмети;
3. са съобразени познавателните книжки,
учебниците и учебните комплекти, които се
одобряват за ползване в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) При промени на кодифицираните норми, отразени в речника по ал. 1, Министерството на образованието и науката осигурява
необходимите условия за отразяването им в
действащите познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти.
Раздел II
Език в системата на пред у чи лищното и
училищното образование
Чл. 3. (1) Официалният език в системата
на предучилищното и училищното образование е българският.
(2) Предучилищното и училищното образование се осъществяват на български език
с изключение на обучението по учебните
предмети чужд език и майчин език.
(3) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може
да се изучават на чужд език при условия и по
ред, определени в държавния образователен
стандарт за учебния план.
(4) В училищата, които обучават в съответствие както с държавните образователни
стандарти, така и с изискванията на друга
държава членка, учебните предмети може
да се изучават на чужд език с изключение
на учебния предмет български език и литература. Изучаването на учебни предмети на
чужд език се осъществява при условия и по
ред, определени с международния договор,
по който е създадено съответното училище.
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Чл. 4. (1) Изучаването и използването на
българския книжовен език в системата на
предучилищното и училищното образование
е право и задължение на всеки български
гражданин.
(2) На децата и учениците се осигуряват
условия за усвояване на българския книжовен език в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
по реда на тази наредба.
(3) За усвояването на българския книжовен език от децата и учениците, за които
българският език не е майчин, се създават
допълнителни условия, в т.ч. и безплатно
допълнително обучение по български език
с цел подпомагане на образователното им
приобщаване.
(4) На децата на българите в чужбина с
цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност се осигуряват
условия за усвояване на българския книжовен език чрез обучение по български език и
литература, осъществявано в съответствие
с чл. 2, ал. 5 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
(5) На лицата, навършили 16 години, които
не са били обхванати или преждевременно са
напуснали училищното образование, се осигуряват условия за усвояване на българския
книжовен език чрез курсове за ограмотяване
и/или курсове за усвояване на учебното съдържание по български език и литература
за прогимназиалния етап, организирани от
училище в системата на предучилищното и
училищното образование по национални и
международни проекти и програми.
(6) С цел улесняване на достъпа до образование в училищата в системата от предучилищното и училищното образование,
както и на достъпа до обучение в системата
на висшето образование се осигуряват условия за признаване и/или валидиране на
компетентности, свързани с усвояване на
българския книжовен език по ред и при
условия, определени в държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите
от обучението.
Чл. 5. (1) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца
и ученици, които се обучават в системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Усвояването на българския книжовен
език се свързва с изисквания към устната и
към писмената реч.
(3) Изиск ва н и я та к ъм ус т ната и к ъм
писмената реч на учениците се определят в
държавния образователен стандарт за предучилищното образование и в държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка в частите им, отнасящи се
до обучението по български език и литература, както и до жанровете на ученическите
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текстове, които следва да бъдат усвоени в
процеса на училищното образование.
Чл. 6. Усвояването на българския книжовен език се изразява във:
1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен
стандарт за предучилищното образование по
образователно направление български език
и литература;
2. овладяване и прилагане на компетентностите по български език и литература,
оп р еде лен и с д ърж а вн и я о бра з оват е лен
стандарт за общообразователната подготовка
като очаквани резултати от обучението в
края на отделните етапи и степени;
3. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с учебните програми
по предмета български език и литература;
4. спазване на книжовните езикови норми
в учебните часове по всички учебни предмети, в дейностите по различните образователни направления, в които обучението
се осъществява на български език, както
и в дейностите за осигуряване на общата
подкрепа за личностно развитие;
5. спазване на книжовните езикови норми в процеса на общуване в системата на
предучилищното и училищното образование
от децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти
и непедагогическия персонал.
Ч л. 7. (1) Усвоя ва не т о на б ъ л гарск и я
книжовен език се осъществява в процеса
на предучилищното образование във всички
форми на организация чрез:
1. педагогическите ситуации по образователното направление български език и
литература;
2. педагогическите ситуации за обучение
по останалите образователни направления;
3. допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, организирани в
детската градина или в училището съобразно
потребностите и интересите на децата.
(2) Усвояването на българския книжовен
език се осъществява в процеса на училищното
образование във всички форми на обучение в
учебните часове, предвидени за придобиване
на училищната подготовка, чрез:
1. обучението по учебния предмет български език и литература;
2. обучението по останалите учебни предмети или модули, по които обучението се
осъществява на български език.
(3) Усвояването на българския книжовен
език се осъществява в процеса на предучилищното и училищното образование и чрез
осигуряване на обща подкрепа за личностно
развитие в детските градини, в училищата
и в центровете за подкрепа за личностно
развитие в рамките на:
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1. допълнителните модули по образователни направления, в т.ч. и по български
език и литература;
2. допълнителното обучение по учебни
предмети, в т.ч. и по български език и литература;
3. консултациите по учебни предмети, в
т.ч. и по български език и литература;
4. допълнителните консултации по учебни
предмети, в т.ч. и по български език и литература, които се провеждат извън редовните
учебни часове;
5. заниманията по интереси;
6. библ ио т еч но -и нформа ц ион но т о об служване;
7. логопедичната работа.
(4) Усвояването на българския книжовен
език се осъществява и в процеса на общуване
в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 8. (1) Учителите са длъжни да преподават на книжовен български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването
и прилагането на книжовноезиковите норми
при обучението по всички учебни предмети
с изключение на чужд език, майчин език и
на учебните предмети, които се изучават
на чужд език.
(2) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми се подпомага от познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала, които се съставят на книжовен
български език с изключение на учебниците
и учебните помагала по учебния предмет
чужд език, по учебния предмет майчин език
и по учебните предмети, които се изучават
на чужд език.
Чл. 9. (1) Овладяването на компетентно с т и т е по о б ра з ов ат е л но н а п ра в лен ие
българския език от децата се проследява от
учителите. Резултатите от проследяването
на постиженията на детето се вписват в
дневника на групата и в удостоверението за
задължително предучилищно образование.
(2) Овладяването и прилагането на книжовните езикови норми на българския език
от учениците е обект на проверка и оценка
от учителя в учебните часове по учебния
предмет български език и литература.
(3) Степента на усвояване на българския
книжовен език от учениците се установява
и чрез националните външни оценявания
по български език и литература, както и
чрез задъл ж ителни я държавен зрелостен
изпит по български език и литература по
чл. 134, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
(4) Спазването на книжовните езикови
норми в системата на предучилищното и
у чилищното образование се подпомага и
контролира от учителите и другите педагогически специалисти.
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Раздел III
Осигуряване на допълнителни условия за
изучаване на български език от деца и ученици, за които българският език не е майчин
Чл. 10. (1) Допълнителните условия по
чл. 4, ал. 3 се осигуряват на:
1. деца и ученици от етническите малцинствени групи, които традиционно или в
значителна степен населяват територията на
Република България;
2. децата на граждани на държави – членки
на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация
Швейцария, упражняващи трудова дейност
на територията на Република България, наричани за краткост деца на мигранти;
3. деца и ученици, търсещи или получили
международна закрила в страната по реда на
Закона за убежището и бежанците;
4. деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – граждани
на трети страни.
(2) Допълнителните условия по чл. 4, ал. 3
се осигуряват при необходимост в зависимост
от потребностите на конкретното дете или
ученик и при условия и по ред, определени
в тази наредба.
(3) Допълни телни те услови я по ч л. 4,
ал. 3 включват:
1. допълнителни модули по образователно
направление български език – за децата по
ал. 1, които са в задължителна предучилищна възраст;
2. допълнително обучение по български
език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от
обучението по учебния предмет, определени
в учебната програма за съответния клас – за
учениците по ал. 1, които са в задължителна
училищна възраст;
3. допълнително обучение по български
език като чужд за подкрепа на приобщаването им – за учениците по ал. 1, т. 2, 3 и 4,
които са в задължителна училищна възраст;
4. обща подкрепа по смисъла на чл. 7,
ал. 3, т. 3 – 7 за усвояване на българския
книжовен език по ред и при условия, определени в държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
Чл. 11. (1) Допълнителни модули по образователно направление български език като
част от общата подкрепа се провежда чрез
две допълнителни педагогически ситуации
при целодневна организация или чрез една
допълнителна педагогическа ситуация при
полудневна организация съобразно потребностите на всяко дете, възрастта и здравословното му състояние.
(2) Условията и редът за организиране на
допълнителните модули по ал. 1 се опреде-
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лят в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование.
Чл. 12. (1) Допълнително обу чение по
български език и литература като част от
общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния
предмет, определени в учебната програма за
съответния клас, се провежда чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен
план по време на учебните занятия и/или
по време на лятната ваканция съобразно
потребностите на всеки ученик.
(2) Условията и редът за организиране на
допълнителното обучение по ал. 1 се определят в държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
Чл. 13. (1) Допълнително обу чение по
български език като чужд за подкрепа на
приобщаването на децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или
получили международна закрила, се провежда индивидуално или в група – по решение
на директора на приемащото училище, съответно детска градина, след становище от
координиращия екип, определен с държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование, съобразно потребностите на
всяко дете.
(2) Гру пите по а л. 1 се сформират от
ученици от един и същи образователен етап.
(3) Обучението на учениците по ал. 1 се
провежда по учебни програми, разработени
за българския език като чуж д по нивата
на Общата европейска езикова рамка и утвърдени от министъра на образованието и
науката, а в детските градини – в съответствие с програми, изработени от учителя
в съответствие с държавния образователен
стандарт за предучилищно образование и
програмната система на детската градина.
(4) Обучението на учениците по ал. 1 се
провежда по учебни помагала, разработени в
съответствие с учебните програми по ал. 3.
(5) При желание за обу чение по ал. 1
родителят (настойникът, попечителят, представителят на непридружените малолетни и
непълнолетни лица, търсещи или получили
меж дународна закрила) подава заявление
до директора на училището, съответно детската градина, в което се обучава детето,
съответно ученикът.
(6) Директорът на училището, съответно
детската градина по ал. 5, уведомява регионалното управление на образованието в
седемдневен срок за постъпилите искания.
(7) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед
училищата, съответно детските градини, в
които ще се извършва обучението.
(8) Директорът на училището, съответно
детската градина по ал. 7, организира допъл-
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нителното обучение по български език като
чужд за децата и учениците на мигранти и
за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила в съответствие с
изискванията на настоящата наредба.
(9) Директорът на училището, съответно
детската градина по ал. 5, уведомява родителя
(настойника, попечителя, представителя на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) за реда и условията на провеждане
на организираното допълнително обучение
по български език като чужд за децата и
учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна
закрила.
(10) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на
мигранти и за децата и учениците, търсещи
или полу чили меж ду народна закрила, се
провежда в задължителното предучилищно
образование от детски учител, в начален
етап – от начален учител, а в прогимназиален и в гимназиален етап – от учител по
български език и литература, определени от
директора на детската градина, съответно
училището по ал. 7.
(11) Отношенията меж ду провеж дащия
обучението по ал. 1 учител и директора на
училището, съответно детската градина, се
уреждат по Кодекса на труда.
(12) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на
мигранти и за децата и учениците, търсещи
или полу чили меж ду народна закрила, се
провежда в часове извън училищния учебен
план в рамките на 12 месеца при условия и по
ред, определени в държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование.
(13) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците
по ал. 1 е с продължителност, както следва:
1. за децата от подготвителните групи – до
не повече от 60 педагогически ситуации, по
2 ситуации седмично;
2. за ученици, обучаващи се в начален етап
на основното образование – до не повече от
90 учебни часа, по 3 часа седмично;
3. за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното образование –
до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа
седмично;
4. за у ченици, обу чаващ и се в п ърви
гимназиа лен етап на средното образование – до не повече от 180 учебни часа, по
5 часа седмично.
(14) Обу чението по а л. 1 се провеж да
само в една от хипотезите по ал. 2 в зависимост от образователния етап, в който
детето се записва в българско училище, и
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не се повтаря при преминаване в следващ
образователен етап.
(15) Обучението по ал. 1 може да бъде
проведено изцяло или частично интензивно и
по време на ваканциите или в друго неучебно време при желание, изявено от родителя
(настойника, попечителя, представителя на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) в заявлението по чл. 13, ал. 5.
(16) По време на допълнителното обучение
по български език като чужд учениците по
ал. 1 не се оценяват съгласно действащата
нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование.
(17) След завършване на допълнителното
обучение по български език като чужд учителят по чл. 13, ал. 10 описва постигнатите
от детето, съответно у ченика, резул тати
и предоставя описанието за сведение на
родител я (настойника, попечител я, представителя на непридружените малолетни и
непълнолетни лица, търсещи или получили
меж дународна закрила), на директора на
училището, съответно на детската градина,
и на учителите, обучаващи детето в групата
в детската градина, или ученика по учебните
предмети от училищния учебен план.
Раздел IV
Изучаване на български език от децата на
българите в чужбина
Чл. 14. (1) Услови ята за изу чаване на
български език от децата на българите в
чужбина се осигуряват чрез подпомагане на
обучението по учебния предмет български
език и литература, организирано в чужбина
в съответствие с чл. 297, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
(2) Редът и условията за провеждане на
обучението по ал. 1, както и финансирането
му се определят в акта на Министерския
съвет по чл. 297, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. До разработването и утвърждаването
на учебните програми по чл. 13, ал. 3 и по
чл. 14, ал. 2 обучението се осъществява по
учебни програми, утвърдени въз основа на
отменената 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.; отм., бр. 95 от 2015 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. До разработването и у твърж даването на учебните програми по чл. 14, ал. 2
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обучението се осъществява по действащите
към момента адаптирани учебни програми.
§ 3. Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г.
за усвояването на българския книжовeн език
(ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
Министър:
Меглена Кунева
6765

НАРЕДБА № 7
от 11 август 2016 г.

за профилираната подготовка
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определ я
държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по
профилиращите учебни предмети;
2. структурата на годишното тематично
разпределение.
(2) Държавният образователен стандарт за
профилиращата подготовка е съвкупност от
изисквания за резултатите от обучението по
всеки профилиращ учебен предмет в края на
средната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка;
2. профилиращите у чебни предмети и
тяхното разпределение по профили;
3. задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за
резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.
Раздел ІI
Профилирана подготовка. Профи лиращи
учебни предмети
Чл. 2. (1) Профилираната подготовка се
придобива във втори гимназиален етап на
средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в
съответния профил, и обхваща задълбочени
за определен профилиращ предмет и комплексни за даден профил компетентности.
(2) Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове)
на учебния план, като общият брой часове
за профилирана подготовка е най-ма лко
18 часа и най-много 20 часа седмично през
целия етап на обучение.
(3) Профилът е съвкупност от три или
четири профилиращи учебни предмета, два
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от които се определят на национално ниво, а
останалите – с училищните учебни планове.
(4) Профилиращи учебни предмети може
да са:
1. български език и литература;
2. чужд език;
3. математика;
4. информатика;
5. информационни технологии;
6. история и цивилизации;
7. география и икономика;
8. философия;
9. биология и здравно образование;
10. физика и астрономия;
11. химия и опазване на околната среда;
12. музика;
13. изобразително изкуство;
14. предприемачество;
15. физическо възпитание и спорт.
(5) Профилиращите предмети в даден
профил са едни и същи за ХI и за ХII клас.
(6) Всеки от профилиращите предмети по
ал. 3 се изучава с не по-малко от 4 учебни
часа и не повече от 8 часа седмично.
(7) Профилите и съответните два задължителни профилиращи учебни предмета са,
както следва:
1. профил „Чужди езици“ със задължителни
профилиращи учебни предмети двата чужди
езика, изучавани в първи гимназиален етап;
2. профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети
български език и литература и история и
цивилизации или български език и литература и философия;
3. профил „Обществени науки“ със зад ъ л ж и т ел н и п рофи л и ра щ и у чебн и п редмети география и икономика и история и
цивилизации или история и цивилизации и
философия;
4. профил „Икономическо развитие“ със
задължителни профилиращи учебни предмети география и икономика и математика
или география и икономика и чужд език,
изучаван в първия гимназиален етап;
5. профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни
предмети информатика и информационни
технологии;
6. профил „Предприемачески“ със задълж ителни профилиращи у чебни предмети
предприемачество и информационни технологии или предприемачество и география и
икономика;
7. профил „Математически“ със задълж ителни профилиращи у чебни предмети
математика и информатика или математика
и физика;
8. профил „Природни науки“ със задълж ителни профилиращи у чебни предмети
биология и здравно образование и химия
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и опазване на околната среда или химия
и опазване на околната среда и физика и
астрономия;
9. профил „Изобразително изкуство“ със
задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и чужд език,
изучаван в първия гимназиален етап, или
изобразително изкуство и информационни
технологии;
10. профил „Музика“ със задължителни
профилиращи учебни предмети музика и чужд
език, изучаван в първия гимназиален етап,
или музика и информационни технологии;
11. п рофи л „Физи ческо въ зп и та н ие и
спор т“ с ъ с за д ъ л ж и т ел н и п рофи л и ра щ и
учебни предмети физическо възпитание и
спорт и биология и здравно образование.
(8) Като профилиращ предмет извън задължителните профилиращи учебни предмети по ал. 7 във всеки един от профилите
в училищния учебен план може да се определи предмет по чл. 2, ал. 3 при спазване
на условията на чл. 2, ал. 2.
Чл. 3. (1) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми
модули.
(2) Модулът е самостоятелно обособена
част от профилираната подготовка по съответния профилиращ учебен предмет, насочен
към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка,
както и към задълбочени компетентности в
определени научни и/или приложни области.
(3) За д ъ л ж и т ел н и т е мод ул и по всек и
профилиращ учебен предмет се определят в
изискванията по чл. 4, ал. 1 за резултатите
от обучението по профилиращия предмет.
(4) Задължителните модули се изучават
в ХI клас със 144 учебни часа годишно и в
ХII клас – със 124 учебни часа годишно, а
избираемите модули се изучават в ХI клас – с
не повече от 144 учебни часа и не по-малко
от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с
не повече от 124 учебни часа и не по-малко
от 31 учебни часа годишно.
(5) Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за
придобиването на профилираната подготовка
по решение на висшето училище може да
се признават като натрупани кредити във
висшето образование при условия и по ред,
определени от съответното висше училище.
Раздел ІІІ
Стру кт у ра и съдърж ание на държ авни я
образователен стандарт за профилираната
подготовка
Ч л. 4 . (1) Държ а вн и я т о бра зоват е лен
стандарт за профилирана подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от
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обучението по задължителните модули на
всеки профилиращ учебен предмет и определя компетентностите – знания, умения и
отношения, които се очаква да бъдат придобити в края на втория гимназиален етап от
средната степен на образование, както следва:
1. български език и литература (приложение № 1);
2. чужд език (приложение № 2);
3. математика (приложение № 3);
4. информатика (приложение № 4);
5. информационни технологии (приложение № 5);
6. история и цивилизации (приложение
№ 6);
7. география и икономика (приложение
№ 7);
8. философия (приложение № 8);
9. биология и здравно образование (приложение № 9);
10. физика и астрономи я (приложение
№ 10);
11. химия и опазване на околната среда
(приложение № 11);
12. музика (приложение № 12);
13. изобразително изкуство (приложение
№ 13);
14. предприемачество (приложение № 14);
15. физическо възпитание и спорт (приложение № 15).
(2) Структурата на държавния образователен стандарт по ал. 1 за всеки профилиращ
учебен предмет включва:
1. специфични цели на обу чението по
съответния профилиращ учебен предмет;
2. задължителни модули от съответния
учебен предмет и общ брой часове за изучаването на всеки от тях във втори гимназиален етап;
3. области на компетентности и очаквани
резултати от обучението (знания, умения и
отношения) по всеки от задъл жителните
модули за съответния профилиращ учебен
предмет в края на втория гимназиален етап.
Чл. 5. Изискванията за резултатите от
обучението по чужди езици се разработват
съгласно общите нива на компетентност,
определени от Общата европейска езикова
рамка, съо т несени в тя х ната последователност над постигнатата в съответствие с
учебния план общообразователна подготовка.
Раздел ІV
Учебни програми
Чл. 6. (1) Обучението за придобиване на
профилираната подготовка по всеки от задължителните модули на профилиращите учебни
предмети по чл. 2, ал. 3 се осъществява по
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учебни програми, утвърдени от министъра
на образованието и науката.
(2) Учебната п рог рама за с ъо т ве т н и я
задължителен модул конкретизира компетентностите като очак вани резултати от
обучението на учениците в края на класа в
съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1.
Чл. 7. (1) Всяка учебна програма по чл. 6,
ал. 1 съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;
2. учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението,
нови понятия);
3. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците.
(2) Учебните програми по учебния предмет
чужд език се разработват за последователно
покриване на общите нива на компетентност,
определени от Общата европейска езикова
рам ка, съо т несени в тя х ната последователност над постигнатата в съответствие с
учебия план общообразователна подготовка.
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на
профилираната подготовка по всеки от избираемите модули на учебните предмети по
чл. 2, ал. 3 се осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на училището.
(2) Всяка учебна програма по ал. 1 съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;
2. връзка на избираемите със задължителните модули на профилиращия учебен
предмет с цел надграждане и разширяване на
компетентностите, посочени в съответните
изисквания по чл. 4, ал. 1;
3. учебно съдържание на всеки един от
избираемите модули (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението, нови
понятия);
4. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците.
Раздел V
Годишно тематично разпределение
Чл. 9. (1) Годишното тематично разпределение представлява дидактически план
за работа на учителя през учебната година
за постигане на очакваните резултати от
обучението за придобиване на профилираната подготовка в съответствие с учебната
програма.
(2) Годишно т о т емат и чно разп ределение 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
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у чебен материа л, у пра ж нени я, преговор,
както и за гарантиране на изпълнението на
учебната програма.
Чл. 10. Годишното темат и чно разп ределение по учебен предмет има следната
структура:
1. разпределение на темите/тематичните
области по модули и компетентностите като
очаквани резултати от обучението според
учебната програма по съответния модул по
учебни седмици за всеки от учебните срокове;
2. методи и форми на оценяване по теми
и/или раздели.
Чл. 11. (1) 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.
(2) Годишното тематично разпределение
на у чителя за съответната у чебна година
и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на
учебната година.
(3) 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
ал. 1 и 2.
(4) 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
2020 – 2021 г. постъпват в ХI 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 (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.;
изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2006 г.; отм., бр. 95 от 2015 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“.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 5 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
Министър:
Меглена Кунева
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 1
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
· Р азширяване и задълбочаване на знанията за езика и развиване на уменията за използването
му като основно средство за комуникация.
· Р азвиване на уменията за идентифициране и анализ на отношенията между езика и обществото,
в което той функционира.
· Р азвиване на отношението към българския език като явление, свързано с националната принадлежност, с историята и с културата.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ В КОМПОНЕНТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
· МОДУЛ 1 – Езикът и обществото (67 часа)
· МОДУЛ 2 – Езикови употреби (67 часа)
МОДУЛ 1
Езикът и обществото
Област на
компетентност

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

Социокултурни
компетентности

Познава разликата между общност и общество и прилага знанията си в общуването.
Познава и анализира различни социални аспекти на връзката между езика и обществото. Оценява ролята на езика като средство за общуване в мултикултурна среда.
Анализира социолингвистичните характеристики на участниците в конкретна речева
ситуация. Анализира и прилага екстралингвистичните и паралингвистичните особености на общуването.

Езикови
компетентности

Познава различни форми на съществуване на езика и техните характеристики.
Разграничава съвременния български книжовен език от другите форми на съществуване на езика и обяснява значението им за богатството на българския
език.
Познава основните процеси в развоя на българския книжовен език.

Комуникативни
компетентности

Разграничава езикова и комуникативна ситуация.
Прилага компонентите на речевия акт от позицията на отправител или на получател. Управлява речевата си дейност в устното изказване съобразно реакциите
на аудиторията. Оценява свои и чужди текстове според успешността на комуникативната цел.
МОДУЛ 2
Езикови употреби

Област на
компетентност

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

Социокултурни
компетентности

Анализира и конструира комуникативната ситуация и прилага знания за характеристиките є с цел реализиране на адекватно речево поведение спрямо съответната
социокултурна сфера.
Интерпретира и съпоставя различни типове текст и оценява тяхната успешност в
съответния комуникативен и социокултурен контекст.
Познава и използва различни стратегии, свързани с подготовката на изказа, със
структурирането и с реализацията му.

Езикови
компетентности

Разграничава функциите на различните социални роли на участниците в комуникативната ситуация и компонентите на речевия акт.
Обяснява взаимната обвързаност между езиковия, социалния и психологическия
аспект на общуването. Съотнася специфичните функции на езика към речевото
поведение на участниците в комуникативната ситуация. Оценява уместността на
подбора на езиковите единици за решаването на конкретна комуникативна задача.

Комуникативни
компетентности

Анализира и създава устни и писмени текстове, адекватни на комуникативната
ситуация, на поставените цели, на структурните характеристики на текстовите
формати.
Прилага книжовноезиковите норми за постигане на определена комуникативна цел.
Познава и използва уместно различни словесни дейности.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА
· Разширяване и задълбочаване на знанията за литературата.
· Развиване на уменията за комуникация чрез литературата.
· И дентифициране и интерпретиране на отношенията между литературното произведение и различни контексти.
· Р азвиване на уменията за устно и писмено изразяване в различни по характер текстове –
интерпретативни и фикционални.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ В КОМПОНЕНТА ЛИТЕРАТУРА:
· МОДУЛ 3 – Диалогични прочити (67 часа)
· МОДУЛ 4 – Критическо четене (67 часа)
МОДУЛ 3
Диалогични прочити
Област на
компетентност

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

Социокултурни
компетентности

Коментира избора на смислопораждащи стратегии и структури, обусловен от различните схващания за литературата и връзката є със социалната действителност.
Интерпретира различното осмисляне на определен проблем в зависимост от историческия и/или социокултурния контекст и творческата индивидуалност на автора.
Тълкува диалога между литературни творби и между творби на литературата и другите изкуства като израз на динамиката на социалния и културния опит.
Коментира светогледни и поведенчески модели и ценностни нагласи, формирани
чрез литературата, и ги съотнася със своите.

Литературни
компетентности

Съпоставя сюжети, мотиви и образи в обединени от обща тема литературни произведения, представителни за различни исторически и културни контексти.
Разпознава, конструира и интерпретира интертекстуални отношения между литературни произведения.
Интерпретира различното осмисляне на определен проблем в произведения на литературата и другите изкуства.
Анализира приликите и разликите в структурата и смисловите внушения на литературен първоизточник и произведения на други изкуства (филмова адаптация,
сценична адаптация, визуално изображение, музикална композиция и др.).

Комуникативни
компетентности

Създава фикционален текст в изпълнение на определена комуникативна задача.
МОДУЛ 4
Критическо четене

Област на
компетентност

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

Социокултурни
компетентности

Анализира повествователни и поетически/лирически стратегии и структури,
чрез които литературният текст репрезентира модел на социална действителност.
Коментира отношението между смисловите внушения на литературния текст
и съвременния културен контекст.
Интерпретира текста в неговата социална функционалност.

Литературни
компетентности

Разпознава повествователни стратегии и структури и тълкува тяхната смислопораждаща функция.
Разпознава поетически/лирически стратегии и структури и тълкува тяхната
смислопораждаща функция.
Разпознава тропи и фигури и тълкува тяхната смислопораждаща функция.
Коментира отношението на текста към използвания от него жанров модел.

Комуникативни
компетентности

Създава интерпретативен текст по зададен проблем.
Обосновава или опровергава литературнокритически тези, формулирани в
различни социокултурни контексти.
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Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици се разработват съгласно общите нива
на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната
последователност над постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Тези
изисквания са насочени към задълбочаване и разширяване на общите и комуникативните езикови компетентности, придобити в общообразователната подготовка в зависимост от прилагания учебен план.
Те са разработени в съответствие с Общата европейска езикова рамка, Европейската референтна
рамка за ключови компетентности и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.
Уменията за общуване на чужди езици са 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.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
· Общи цели:
– да стимулира мотивацията на ученика за осъзнаване на националната идентичност в условията на
езиково и културно многообразие;
– да допринася за преодоляването на предварително формирани културни стереотипи и неточности,
които водят до културна дезориентация;
– да развива у учениците чувство на толерантност и уважение към културните различия и самобитност;
– да подготвя учениците за общуване в условия на езиково и културно многообразие;
– да повишава езиковата, общата и междукултурната компетентност на учениците;
– да създава у ученика нагласа за учене през целия живот;
– да предоставя възможност за проява на инициативност, творчество, критично мислене и самостоятелни решения, поемане на отговорност за учене и решаване на проблемите;
– да развива уменията на учениците за работа в екип и поемане на лична отговорност.
· Конкретни цели:
– да усъвършенства равностойно и интегрирано рецептивните (слушане и четене) и продуктивните
комуникативни умения (говорене и писане) на ученика на чужд език;
– да обогатява уменията на ученика за уместна употреба на фонетичната, граматическата и лексикалната система на изучавания език в съответната комуникативна ситуация;
– да развива уменията на ученика за работа с научнопопулярни и художествени текстове от различни стилове, жанрове и епохи;
– да развива умения и да предоставя стратегии, необходими на ученика за успешната му подготовка
за ДЗИ по учебен предмет чужд език.
Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд
език отразяват:
· взаимосвързаността на модулите в обучението по чужди езици в българското училище;
· ниво на владеене на чуждия език.
Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят задължителните модули и обема на учебното съдържание за профилирана подготовка съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивото на владеене на чужд
език за средната 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 профилирана подготовка по учебния предмет чужд
език предвиждат взаимодействие:
· в рамките на задължителните модули по учебен предмет чужд език;
· с учебния материал от общообразователната подготовка;
· между задължителните модули по учебен предмет чужд език и тези на другите учебни предмети.
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИДА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво А1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)
Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на
образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво А1 в първия гимназиален
етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване
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и за овладяване на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В1.1 по Общата европейска
езикова рамка в края на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните
резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за
общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа
МОДУЛ 2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа
МОДУЛ 3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
МОДУЛ 4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
МОДУЛ 1
Устно общуване
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира кратък ежедневен разговор, интервю, информационен бюлетин от средствата за масово осведомяване, елементарни специализирани инструкции, описание
на човек, предмет или място, кратък разказ по познати теми, свързани с всекидневието или с лични интереси, когато се говори на стандартен език с нормално темпо и
стандартно произношение.
·д
 а разбира общия смисъл на различни в жанрово и стилово отношение текстове
(адаптирани, учебни или елементарни автентични).

Слушане

·д
 а разбира и да извлича основната информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (адаптирани, учебни или елементарни автентични).
·д
 а разбира и да извлича конкретна информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (адаптирани, учебни или елементарни автентични).
·д
 а разбира по-важните подробности от съдържанието на жанрово различни текстове
по познати теми (адаптирани, учебни или елементарни автентични).
· да използва набор от стратегии при слушане на текстове от оригинални източници
(напр. използване на визуални опори, езикова догадка на база контекст и пр.).

Говорене
·д
 а прави кратко описание на лица, предмети, обекти и кратък преразказ по зададени
опори (вербални и визуални), да разказва събития или случки, да формулира лични
чувства, мнения, планове, да представя резултати от изпълнението на поставена
задача (например проект), да прави кратка устна презентация (по зададен модел) по
познати теми, свързани с всекидневието или с лични интереси.
· да построява логически своето изказване.
Монологична реч
· да създава кратко устно изложение (с предварителна подготовка), като се съобразява
(устно изложение)
с целта на общуването, потенциалния слушател и комуникативната ситуация.
·д
 а използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за елементарно устно общуване, като говори, макар и бавно, с паузи, употребявайки езикови структури,
произношение и интонация по начин, който не затруднява разбирането.
·д
 а прилага компенсаторни комуникативни стратегии при недостиг на езиковите средства, с които разполага.
·д
 а участва в предварително подготвен разговор с един или повече събеседници по
зададен модел, по познати теми, свързани с всекидневието или с лични интереси.
·д
 а започва, да поддържа и да завършва елементарен разговор на определена тема,
съобразен с целта на общуването и с останалите участници в него.

Диалогична реч
(участие в
разговор)

·д
 а реагира словесно на репликите на своите събеседници, като следва логиката на
разговора и допринася за неговото развитие, като при нужда си служи с неезикови
средства.
·д
 а формулира поздрав, обръщение, представяне, сбогуване, благодарност, позволение,
покана, поздравление, пожелания за празници, съгласие/несъгласие, молба.
·д
 а използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за елементарно устно общуване, като говори, макар и бавно, с паузи, употребявайки езикови структури,
произношение и интонация по начин, който не затруднява разбирането.
·д
 а прилага компенсаторни комуникативни стратегии за поддържане на разговора при
недостиг на езиковите средства, с които разполага (например моли събеседника да
повтори или да изясни онова, което току-що е казал, използва неезикови средства и др.).
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МОДУЛ 2
Писмено общуване
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира кратък текст, личен имейл/писмо, елементарна официална кореспонденция, кратко съобщение от средствата за масово осведомяване, блог, реклама, обява, програма или разписание, елементарни специализирани инструкции, интервю по
позната тема, свързана с всекидневието или с личните интереси, кратък адаптиран
художествен или научнопопулярен текст, когато са написани на стандартен език.
·д
 а разбира и да извлича основната информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (адаптирани, учебни или елементарни автентични).

Четене

·д
 а разбира и да извлича конкретна информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (адаптирани, учебни или елементарни автентични).
·д
 а разбира в подробности съдържанието на различни в жанрово и стилово отношение
текстове по познати теми (адаптирани, учебни или елементарни автентични).
·д
 а използва набор от стратегии при четене на текстове от оригинални източници
(напр. прави догадка за значението на нови думи и изрази в контекст, търси ключови/опорни думи, разчита на международна лексика или на илюстративен материал,
прави справка с речник и/или друг подходящ източник и др.).

Писане
·д
 а прави план на прочетен текст, преразказ на чут или прочетен елементарен кратък
текст, да разработва проектна задача, изискваща съставяне на елементарен писмен
текст.

Репродуктивно
писане

·д
 а създава самостоятелно текст от определен тип (жанр), съобразен с целта на общуването и поставената задача, потенциалния читател и комуникативната ситуация с
помощта на нагледни или устни опори или по модел.
·д
 а структурира правилно и логично изложението си или да следва логиката на оригиналния текст.
·д
 а използва правилно езиковите средства, съобразявайки се с основните изисквания
за елементарно писмено общуване и поставената задача по начин, който не възпрепятства разбирането.
·д
 а спазва изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация) за съответното
ниво.
·д
 а попълва документация (формуляри, анкетни карти и др.), да съставя кратък автобиографичен текст по зададен модел, да води елементарна лична кореспонденция
(картичка, писмо, покана, имейл), да съставя елементарни кратки информативни
текстове (съобщения, бележки, обяви и др.), да прави кратко елементарно описание
на човек, предмет или място, да разказва случка, преживяване или събитие, да прави
презентация на позната тема.

Продуктивно
писане

·д
 а създава самостоятелно текст от определен тип (жанр), съобразен с целта на общуването, потенциалния читател и комуникативната ситуация с помощта на нагледни
или устни опори или по модел.
· да структурира правилно и да построява логически изложението си.
·д
 а използва правилно изучените езиковите средства, съобразявайки се с основните
изисквания за елементарно писмено общуване и поставената задача по начин, който
не затруднява разбирането.
·д
 а спазва изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация) за съответното
ниво.
МОДУЛ 3
Език и култура

Област на
компетентност

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

Познавателна

·д
 а познава основни факти, свързани с историята, географията, политическото и социалното устройство, образователната система на страната/страните на изучавания
език.
·д
 а познава основни особености на всекидневието, бита, традициите и празниците в
страната/страните на изучавания език.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а познава основните типични поведенчески модели (напр. при поздрав, при отправяне на покана и т.н.) и да знае как, макар и служейки си с елементарни езикови
средства, да реагира адекватно според възприетите норми на поведение в страната/
страните на изучавания език.
·д
 а познава основните културни ценности и вярвания на носителите на изучавания
език.
· да се ориентира в условията на културно разнообразие.

Поведенческа

·д
 а осмисля проявите на културно различие (напр. даден факт или явление от чуждата
култура) в рамките на съответния културен контекст.
·д
 а сравнява и да открива основни прилики и разлики между родната и културата/
културите на носителите на изучавания език, в контекст на многоезичие да прави
културни паралели и с други езици и култури, които познава.
· да проявява отвореност и любознателност към културното разнообразие.
· да проявява толерантност към различието.

Ценностна

· да проявява уважение към различните култури въз основа на познанията си за
родната.
·д
 а проявява съпричастност към чувствата, вярванията и ценностите на носителите на
изучавания език, както и към носители на други езици, които използват изучавания
език като средство за комуникация.

Стратегическа

·д
 а прилага основни стратегии за успешна междукултурна комуникация, вкл. и компенсаторни стратегии, за да избегне недоразумение при взаимодействието с представителите на друга културна общност, като отчита основните културни специфики
(напр. вярвания, ценности, приети модели на поведение и пр.) на участниците в
ситуацията на междукултурно общуване.
·д
 а се въздържа от прояви на недоверие, предразсъдъци и негативно отношение към
различията.
· да проявява такт за избягване на потенциален междукултурен конфликт.
МОДУЛ 4
Езикови практики

Област на
компетентност

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

Познавателна
· да познава основните особености на словесното ударение в съответния чужд език.
Фонетика/
правоговор

·д
 а познава основните особености на логическото ударение в изречението в съответния чужд език.
· да използва правилно основните интонационни модели в съответния чужд език.

Правопис

·д
 а прилага правилно основните правописни и пунктуационни правила на чуждия
език.
·д
 а осъзнава граматичните форми и структури като единство от форма, значение и
употреба в съответствие с очакваното езиково ниво.

Граматика

·д
 а познава граматичните категории на чуждия език и езиковите средства за тяхното
изразяване в съответствие с очакваното езиково ниво.
· да познава основните правила за граматичния строеж на езика.
·д
 а осъзнава лексикалните единици като единство от форма (правопис и произношение), значение и употреба в съответствие с очакваното езиково ниво.

Лексика

·д
 а познава основните значения на думите, буквален смисъл и метафорична употреба на най-високочестотните от тях в съответствие с очакваното езиково ниво.
·д
 а познава основните лексикални връзки между думите (напр. синоними, антоними
и др.) в съответствие с очакваното езиково ниво.
·д
 а познава основните словообразователни модели в чуждия език в съответствие с
очакваното езиково ниво.
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Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
· да осъзнава основните словесни действия/езикови функции като единство от форма
(езикови средства за изразяване на действието), значение и употреба според очакваСловесни действия/
ното езиково ниво.
езикови функции
· да познава и използва изучените модели за общуване на съответния чужд език
(напр. поздрав, молба, извинение, изразяване на съгласие или несъгласие и др.).
Прагматикостратегическа

Фонетика/
правоговор

Общи езикови умения и навици:
· за езикова догадка на значението на непознатите езикови елементи от контекст.
· за трансфер на усвоените езикови знания към нов контекст на употреба.
· за подчиняване на езиковите знания на комуникативното намерение.
· да използва компенсаторни комуникативни стратегии в ситуации на общуване, когато е налице дефицит на езиковите му средства.
· да разбира, когато се говори с нормално темпо, стандартно произношение и интонация.
· да произнася правилно специфичните фонеми на съответния чужд език.
·д
 а поставя правилно словесното ударение, когато говори, както и логическото ударение в изречението.
· да използва правилно особеностите на основните интонационни модели в чуждия
език.
· да говори с близко до стандартното произношение, което не затруднява разбирането.
· да изписва правилно графемите на чуждия език.

Правопис

·д
 а изписва и да изговаря правилно основните буквени съчетания и звуковите им
съответствия на чуждия език.
· да спазва изучените правописни и пунктуационни норми.

·д
 а разпознава употребата на изучените понятийни категории и граматически структури (вкл. и за изграждане на логическите връзки в строежа на текста).
· в контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените понятийни
категории и граматически структури, като спазва изучените правила за граматичГраматика
ния строеж на езика.
· при свободна комуникативна употреба да прилага основен набор от граматични
структури и форми, като ги подчинява на комуникативното намерение.
· да разпознава употребата на изучените понятийни категории и лексикални единици
(думи и изрази) в контекст (вкл. и за изграждане на логическите връзки в строежа
на текста).
· в контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените лексикални
Лексика
единици, като борави правилно с изучените словообразователни модели и прилага
уместно основните лексикални връзки между думите и изразите.
· при свободна комуникативна употреба да използва основен набор от думи и изрази,
като ги подчинява на комуникативното намерение.
· да разпознава употребата на основните словесни действия (езикови функции) за
елементарно общуване на съответния чужд език.
· в контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените словесни
действия и поведенчески модели (напр. поздрав, молба, извинение, изразяване на
Словесни действия/
съгласие или несъгласие и др.).
езикови функции
· при свободна комуникативна употреба да използва изучените словесни действия и
модели (напр. поздрав, молба, извинение, изразяване на съгласие или несъгласие и
др.), като ги подчинява на комуникативното намерение.
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво А2 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)
Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво А2 в първия гимназиален етап, като
във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване и за овладяване
на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка в края
на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:
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Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа
Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа
Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
МОДУЛ 1
Устно общуване

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира ежедневен разговор, интервю или дискусия, информационен бюлетин от
средствата за масово осведомяване, несложни технически инструкции, описание на
човек, предмет или място, кратък разказ по познати теми, свързани с всекидневието, с лични интереси или с профила на училището, когато се говори на стандартен
език с нормално темпо, ясна дикция и стандартно произношение.
·д
 а разбира общия смисъл на различни в жанрово и стилово отношение текстове
(автентични, адаптирани или учебни).

Слушане

·д
 а разбира и да извлича основната информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а разбира и да извлича конкретна информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а разбира по-важните подробности от съдържанието на жанрово различни текстове по познати теми (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а използва набор от стратегии при слушане на текстове от оригинални източници
(напр. езикова догадка на база контекст, използване на визуални опори и пр.).

Говорене
·д
 а прави описание на лица, предмети, обекти и преразказ по зададени опори (устни
и нагледни), да разказва събития или случки, да резюмира (напр. сюжета на книга
или филм), да формулира и да обосновава лични чувства, мнения, планове, решения
и действия, да представя или да обобщава резултати от изпълнението на поставена
задача (например проект), да прави устна презентация (по зададен модел) по познати теми, свързани с всекидневието, с лични интереси или с профила на училището.
Монологична реч · да построява логически своето изказване.
(устно изложение) · д
 а създава самостоятелно устно изложение (със или без предварителна подготовка),
като се съобразява с целта на общуването, потенциалния слушател и комуникативната ситуация.
·д
 а използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за устно общуване, като говори без особени затруднения, дори и без предварителна подготовка,
с близко до стандартното произношение и употребявайки езиковите структури по
начин, който не възпрепятства разбирането.
·д
 а провежда спонтанен или предварително подготвен разговор с един или повече
събеседници, включително дискусия или интервю, по познати теми, свързани с всекидневието, с лични интереси или с профила на училището или по зададен модел.
·д
 а започва, поддържа и завършва разговор на определена тема, съобразен с целта
на общуването и с останалите участници в него.
Диалогична реч
(участие в
разговор)

·д
 а реагира на репликите на своите събеседници, като следва логиката на разговора
и допринася за неговото развитие.
· да изразява чувства, мнения, учтиво съгласие/несъгласие.
·д
 а използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за устно общуване, като говори без особени затруднения, дори и без предварителна подготовка,
с близко до стандартното произношение и употребявайки езиковите структури по
начин, който не възпрепятства разбирането.
·д
 а използва компенсаторни комуникативни стратегии за поддържане на разговора
при дефицит на езиковите средства, с които разполага (например моли събеседника
да повтори или да изясни онова, което току-що е казал, перифразира онова, което
е чул/разбрал и др.).
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МОДУЛ 2
Писмено общуване
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира личен имейл/писмо, несложна делова и/или официална кореспонденция,
информационен бюлетин, съобщение от средствата за масово осведомяване, блог,
реклама, обява, програма или разписание, несложна техническа инструкция, интервю по актуална или позната тема, кратка статия от списание или вестник (вкл.
читателско писмо или репортаж) по теми, свързани с всекидневието, с личните интереси или с профила на училището, адаптиран художествен или научнопопулярен
текст, когато са написани на стандартен език.

Четене

·д
 а разбира и да извлича основната информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а разбира и да извлича конкретна информация от различни в жанрово и стилово
отношение текстове (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а разбира в подробности съдържанието на различни в жанрово и стилово отношение текстове по познати теми (автентични, адаптирани или учебни).
·д
 а използва набор от стратегии при четене на текстове от оригинални източници (напр. открива значението на нови думи и изрази в контекст, търси ключови/
опорни думи, разчита на международна лексика, прави справка с речник и/или друг
подходящ източник и др.).

Писане
·д
 а води бележки по време на беседа, да прави план или резюме на прочетен текст,
при сбит или по-подробен преразказ на чут или прочетен текст, да разработва проектна задача, изискваща съставяне на писмен текст на база събрана информация от
различни източници.
Репродуктивно
писане

·д
 а създава самостоятелно текст от определен тип (жанр), съобразен с целта на общуването и поставената задача, потенциалния читател и комуникативната ситуация.
·д
 а структурира правилно и логично изложението си или да следва логиката на оригиналния текст.
·д
 а използва уместно езиковите средства, съобразявайки се с основните изисквания
за писмено общуване и поставената задача по начин, който не възпрепятства разбирането.
· да прилага изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация).

Продуктивно
писане

·д
 а попълва документация (формуляри, анкетни карти и др.), са съставя кратък автобиографичен текст по зададен модел, да води лична кореспонденция (картичка,
писмо, покана, имейл), да съставя кратки информативни текстове (съобщения, бележки, обяви, анотации на книга или филм, доклади и др.), да прави описание на
човек, предмет или място, да разказва случка, преживяване или събитие, да създава
съчинение (есе) на тема от всекидневието или свързана с личните интереси, да прави презентация по позната тема от всекидневието или свързана с личните интереси.
·д
 а създава самостоятелно текст от определен тип (жанр), съобразен с целта на общуването, потенциалния читател и комуникативната ситуация, по опори или по модел.
· да структурира правилно и да построява логически изложението си.
·д
 а използва уместно богат набор от изучените езикови средства, като се съобразява
с основните изисквания за писмено общуване и поставената задача.
·д
 а прилага изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация), без да затруднява разбирането.
МОДУЛ 3
Език и култура

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а познава основни факти, свързани с историята, географията, политическото и
социалното устройство на страната/страните на изучавания език.

Познавателна

·д
 а познава някои от най-изтъкнатите автори/творци и техните най-бележити произведения/творби от областта на литературата, музиката, изобразителното изкуство,
киното и др. в страната/страните на изучавания език.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а познава структурата на образователната система и основните научни достижения
в страната/страните на изучавания език.
·д
 а познава особеностите на всекидневието, бита, традициите и празниците в страната/страните на изучавания език.
·д
 а познава типичните поведенчески модели (напр. при поздрав, при отправяне на
покана и т.н.) и знае как да реагира адекватно според възприетите норми на поведение в страната/страните на изучавания език.
·д
 а познава основните културни ценности, вярвания и традиции на носителите на
изучавания език.
· да открива проявленията на културното разнообразие.

Поведенческа

·д
 а осмисля/интерпретира проявите на културното различие (напр. даден факт или
явление от чуждата култура) в рамките на съответния културен контекст.
·д
 а съпоставя и да открива прилики и разлики между родната и културата/културите
на носителите на изучавания чужд език, в контекст на многоезичие прави културни
паралели и с останалите езици и култури, които познава.
· да проявява отвореност и любознателност към културното разнообразие.
· да проявява толерантност към различието.

Ценностна

·д
 а проявява уважение към различните култури въз основа на познанията си за
родната.
·д
 а проявява съпричастност към чувствата, вярванията и ценностите на носителите
на изучавания език, както и към носители на други езици, които използват изучавания език като средство за комуникация.
·д
 а се въздържа от прояви на недоверие, предразсъдъци и негативно отношение към
различията.

Стратегическа

·д
 а проявява такт за избягване или за преодоляване на потенциален междукултурен
конфликт.
·д
 а прилага стратегии за успешна междукултурна комуникация, вкл. и компенсаторни стратегии, за да избегне недоразумение при взаимодействието с представителите
на другата културна общност, като отчита културните специфики (напр. вярвания,
ценности, приети модели на поведение и пр.) на участниците в ситуацията на междукултурно общуване.
МОДУЛ 4
Езикови практики

Област на
компетентност

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

Познавателна
Фонетика/
правоговор
Правопис

· да познава особеностите на словесното ударение в чуждия език.
· да познава особеностите на логическото ударение в изречението в чуждия език.
· да използва правилно особеностите на интонационните модели в чуждия език.
·д
 а познава и използва правилно правописните и пунктуационните правила на чуждия език.
·д
 а осъзнава граматичните форми и структури като единство от форма, значение и
употреба според очакваното езиково ниво.

Граматика

·д
 а познава граматичните категории на чуждия език и езиковите средства за тяхното
изразяване според очакваното езиково ниво.
· да познава правилата за граматичния строеж на езика.
·д
 а осъзнава лексикалните единици като единство от форма (правопис и произношение), значение и употреба.

Лексика

·д
 а познава основните видове значение на думите – да разбира техния буквален смисъл и метафорична употреба.
·д
 а познава основните лексикални връзки между думите (напр. синоними, антоними
и др.).
· да познава словообразователните модели в чуждия език.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а осъзнава словесните действия/езиковите функции като единство от форма (езикови средства за изразяване на действието), значение и употреба.

Словесни действия/ · да познава широк набор от словесни модели за общуване на чуждия език (напр.
езикови функции
поздрав, молба, извинение, изразяване на съгласие или несъгласие и др.).
·д
 а познава различните езикови средства, които могат да изразят една и съща езикова функция.
Прагматикостратегическа
Общи езикови умения и навици:
· за езикова догадка на значението на непознатите езикови елементи от контекст.
· за трансфер на усвоените езикови знания към нов контекст на употреба.
· за подчиняване на езиковите знания на комуникативното намерение.
· за използване на компенсаторни комуникативни стратегии в ситуации на общуване,
когато е налице дефицит на езиковите средства, с които ученикът разполага.
·д
 а разбира, когато се говори с нормално темпо и стандартно произношение и интонация.
· да произнася правилно специфичните фонеми.
Фонетика/
правоговор

·д
 а поставя правилно словесното ударение при говор, както и логическото ударение
в изречението.
·д
 а използва правилно и уместно особеностите на интонационните модели в чуждия език.
·д
 а говори със стандартно произношение и интонация, които не затрудняват разбирането.
· да изписва правилно графемите на чуждия език.

Правопис

·д
 а изписва и да изговаря правилно буквените съчетания и звуковите им съответствия на чуждия език.
· да спазва изучените правописни и пунктуационни норми.
·д
 а разпознава и да осмисля употребата на изучените понятийни категории и граматически структури (вкл. и за изграждане на логическите връзки в строежа на
текста).

Граматика

·в
 контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените понятийни
категории и граматически структури, като спазва изучените правила за граматичния строеж на езика.
·п
 ри свободна комуникативна употреба да прилага уместно богат набор от изучените граматически структури и форми, като ги подчинява на комуникативното
намерение.
·д
 а разпознава и да осмисля употребата на изучените понятийни категории и лексикални единици (думи и изрази) в контекст (вкл. и за изграждане на логическите
връзки в строежа на текста).

Лексика

·в
 контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените понятийни
категории и лексикални единици, като борави правилно с изучените словообразователни модели и прилага уместно основните лексикални връзки между думите и
изразите.
·п
 ри свободна комуникативна употреба да използва уместно богат набор от изучените граматически структури и форми, като ги подчинява на комуникативното
намерение.
·д
 а разпознава и да осмисля употребата на словесните действия (езиковата функция)
за пълноценно общуване на чуждия език.

Словесни действия/
езикови функции

·в
 контекст на контролирана употреба да използва правилно изучените словесни
действия и поведенчески модели (напр. поздрав, молба, извинение, изразяване на
съгласие или несъгласие и др.).
·п
 ри свободна комуникативна употреба да използва уместно богат набор от изучени
словесни действия и модели (напр. поздрав, молба, извинение, изразяване на съгласие или несъгласие и др.), като ги подчинява на комуникативното намерение.
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ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО
ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
(Ниво В1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)
Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на
образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво В1 в първия гимназиален
етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване
и за овладяване на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В2 по Общата европейска
езикова рамка в края на етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните
резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за
общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни часа
МОДУЛ 2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни часа
МОДУЛ 3 – Езикът чрез литературата – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни часа
МОДУЛ 4 – Култура и междукултурно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 67 учебни часа
МОДУЛ 1
Устно общуване
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира основната информация от автентични сложни текстове от различни
стилове и жанрове.
·д
 а разбира детайлно автентична реч от различни тематични области на стандартен
език при различно темпо на говорене.

Слушане

·д
 а разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни
изрази, да извлича имплицитна информация, като се опира на общите си знания,
култура и опит.
·д
 а следи аргументацията на позната тема, дори когато не е ясно структурирана и
логическите връзки не са ясно изразени.
·д
 а участва в различни форми на спонтанна и подготвена диалогична реч и да реагира адекватно на ситуация чрез подходящо подбрани и съответстващи на стила
езикови средства.

Говорене
(диалогична реч)

·д
 а формулира аргументирано, ясно и точно изказванията си в съответствие със
ситуацията.
· да разбира и обменя информация и мнения по широк кръг от изучавани теми.
·д
 а говори непринудено и свободно, с нормално темпо, без видимо затруднение в
подбора на думите, със стандартно произношение и интонация.
· да участва като медиатор в двуезичен разговор на ежедневни теми.
· да владее компенсаторни комуникативни стратегии.
· да представя самостоятелно подготвени изложения по различни теми.
·д
 а съобразява устната си реч (логически и езиково) с целите, аудиторията и ситуацията.

Говорене
 а говори правилно, като използва богат и комплексен репертоар от езикови сред(монологична реч) · д
ства в зависимост от контекста и ситуацията.
·д
 а говори непринудено и свободно, с нормално темпо, без видимо затруднение в
подбора на думите, със стандартно произношение и интонация.

МОДУЛ 2
Писме но общуване
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира без речник основната идея на дълги текстове на познати теми от различни области, стилове и жанрове, като извлича значението на думите/фразите от
контекста.

Четене

·д
 а осъзнава логиката на текста, текстовата свързаност и текстовите връзки и да разбира подробната информация в текстове от различни области, стилове и жанрове.
·д
 а интерпретира текстове от различни области, стилове и жанрове и да извлича от
тях необходимата експлицитна и имплицитна информация.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни
изрази, да разпознава разнообразни стилистични похвати и да ги тълкува правилно
в рамките на контекста.
· да търси, намира и ползва творчески информация в интернет среда.
·д
 а осмисля информацията в текстовете, като се опира на общите си знания, култура
и опит.
·д
 а създава собствен логически свързан и структуриран текст (писмо, есе, доклад,
резюме, анализ и др.) по даден проблем, с ясно формулирана теза, съобразен с граматичните и правописните норми на езика, като използва специфични за стила и
жанра изразни средства.

Писане

·д
 а аргументира позицията си с убедителни доказателства и подходящ илюстративен
материал (таблици, статистики, схеми, графики, цитати).
· да борави с различни речници и справочна литература.
· да прилага техническите изисквания за графично оформяне на текст.
·д
 а води записки по теми от изучаваните тематични области и да предава информацията точно и много близко до оригинала.

МОДУЛ 3
Езикът чрез литературата
Осигурява се интегрирано изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене,
четене и писане
Област на
компетентност

Слушане

Четене

Говорене

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
· да разбира автентични художествени текстове от основните стилове и жанрове и
изказвания за тях, представени от различни източници (жива реч, аудио- и видеоматериали).
· да разбира основната информация в текста.
· да открива основната тема, идеи и проблеми в текста.
· да разбира подробна и имплицитна информация в текста.
· да разбира информация в текстовете, като се опира на своите знания и умения в
други области (наука, култура и др.).
· да посочва позицията и намерението на говорещия.
· да разбира автентични художествени текстове от различни стилове и жанрове и
отзиви за тях.
· да разбира основната информация в текста.
· да определя основната тема, идеи и проблеми в текста.
· да разбира подробна и имплицитна информация в текста.
· да разбира информация, свързана със знанията и уменията му в други области (наука, култура и др.).
· да подчертава позицията и намерението на автора в художествен текст и/или откъс
от текст.
· да схваща логическата и езиковата свързаност на текста.
· да разбира сложни конструкции, идиоматични изрази и основни художествени похвати.
· да съзнава многозначността на художествения текст и образните (фигуративните)
употреби на езика в него.
· да извлича значението на фраза или израз въз основа на контекста.
При диалогична реч:
· да участва в различни форми на спонтанно и подготвено обсъждане на теми, идеи
и проблеми от художествен текст (разговор, дискусия, интервю):
– да започва, поддържа и завършва разговор и изказване при дискусия и интервю.
– да формулира аргументирано и логически свързано изказванията си.
– да реагира адекватно на изказвания чрез подходящо подбрани езикови средства.
· да изразява и аргументира лична позиция по проблем от художествен текст.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
· да говори правилно и свободно, като използва разнообразни езикови средства.
·д
 а формулира изказванията си с произношение и интонация, които не нарушават
нормите на езика.
При монологична реч:
· да прави спонтанни и подготвени изказвания по теми и проблеми от художествен
текст (мнения, съобщения, презентации, доклади и др.).
· да дефинира, описва, коментира, обяснява, оценява проблем от художествен текст.
· да резюмира художествени текстове или откъси от тях.
· да изразява, аргументира и защитава собствено мнение.
· да формулира аргументирано и логически свързано изказванията си.
· да говори правилно и свободно, като използва разнообразни езикови средства.
·д
 а формулира изказванията си с произношение и интонация, които не нарушават
нормите на езика.
·д
 а създава текст с ясно формулирана теза по проблем от художествен текст (коментар, анотация, резюме, есе и др.).
·д
 а изгражда логически свързан и структуриран текст, съответстващ на темата, адресата, стила и жанра и съобразен с граматичните и правописните норми на езика.

Писане

· да дефинира, коментира, описва, обяснява, оценява проблем от художествен текст.
·д
 а аргументира позицията си с убедителни доказателства и да използва подходящи
примери.
·д
 а прилага стратегии и езикови средства за оформянето на текст (структуриране,
свързаност и др.).

МОДУЛ 4
Култура и междукултурно общуване
Формирането на заложените компетентности се постига чрез работа със специфично подбрани автентични материали и дейности, съобразени с конкретните цели на обучението. По този начин се осигурява
интегрирано изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане
Област на
компетентност
·
·
Когнитивна
(познавателна)

·
·
·
·
·
·
·

Поведенческа

·
·
·
·
·

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
да разбира в подробности текстове от различни източници, свързани със съвременността и модерните културни процеси, представени на стандартен език.
да сравнява културни събития, забележителности и тенденции от България и страната/страните, чийто език изучава.
да познава популярните стереотипи за социокултурата на съответната страна/
страни.
да намира, обработва и обобщава информация по определена тема, свързана с определени културни събития, забележителности и тенденции.
да осмисля различията в начина на възприемане на света и в езиковия изказ.
да се ориентира и реагира адекватно в ежедневни ситуации в различна културна
среда.
да изразява и аргументира в писмена и устна форма лична позиция в ситуации,
свързани с културни събития, забележителности и тенденции.
да пренася опита си от родната култура и да го използва за придобиване на нов в
културната среда на страната/страните, чийто език изучава.
да прилага нормите на речевия и поведенческия етикет и използва подходящи регистри на общуване.
да разбира невербалното съдържание на посланието (жестове, мимика, поведение).
да установява и поддържа контакти с хора, които принадлежат към друга културна
и езикова общност.
да преодолява в междукултурното общуване популярните стереотипи за съответната страна/страни.
да представя резултатите от самостоятелни проучвания за културни събития, забележителности и тенденции по зададена тема.
да прилага знанията си за различни сфери на културния и обществения живот, като
се съобразява с конкретната ситуация.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът може:
·д
 а познава и се съобразява с ценностната система, заложена в културата на страната/страните, чийто език изучава.
·д
 а разпознава и осмисля артефакти и културни символи от културата на страната/
страните, чийто език изучава.

Ценностна

·д
 а дава оценка и аргументира мнението си за информация от различни медийни
източници, както и за произведения на изкуството от страната/страните, чийто
език изучава.
·д
 а сравнява собствената си оценка с тази на други участници в общуването за факти, събития и процеси от родната култура, както и от тази на страната/страните,
чийто език изучава.
· да разбира етичната и моралната нагласа на другия в междукултурна среда.
·д
 а проявява толерантност и емоционална съпричастност към чуждоезиковата култура.

Стратегическа

·д
 а използва набор от стратегии за успешно поддържане на контакти с хора от други
култури.
·д
 а решава проблеми на комуникацията, които възникват поради липса на умения
у събеседниците за установяване и поддържане на междукултурно общуване.

Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 3
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИК А
· Да се формира представа за ролята на аксиоматиката при дедуктивното структуриране на теория.
· Да се формира понятийният апарат на съответната тема и да се формират умения за прилагане на
определения и на теореми при обосноваване на изводи.
· Да се формират умение за моделиране на различни ситуации (реални или теоретични), умение за
изследване на модели и интерпретиране на получени резултати.
· Да се формира представа за единността на математиката чрез геометризация на алгебрата и алгебризация на геометрията.
· Да се формира представа за вероятностни модели, умение за прилагането им и пресмятане на
вероятност на основата на комбинаторни съображения или на знания, извлечени от данните от
наблюдения и експерименти.
· Да се формират знания за разпределението на случайни величини и умения за използването им като
модел на реални ситуации.
· Да се формира умение за използване на подходящ софтуер за решаване на проблеми, свързани с
изучаваната тематика.
Задължителни модули:
МОДУЛ 1 – Геометрия (72 часа)
МОДУЛ 2 – Елементи на математическия анализ (72 часа)
МОДУЛ 3 – Практическа математика (72 часа)
МОДУЛ 4 – Вероятности и анализ на данни (52 часа)
МОДУЛ 1
Геометрия
Oбласт на
компетентност

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

Фигури и тела

Аргументира взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството.
Знае релациите „успоредност“ и „перпендикулярност“ в пространството и умее да ги
използва.
Знае изображението „успоредно/ортогонално проектиране“ в пространството и умее
да го използва.
Знае многостени и ротационни тела – елементи и свойства.
Умее да намира елементи на изучените тела.
Умее да построява сечения на многостен с равнина.

Функции.
Измерване

Знае понятията лице на повърхнина и обем на тяло.
Умее да прилага формулите за лице на повърхнина и обем на изучените тела.
Знае връзката между лицето на многоъгълник и неговата ортогонална проекция в
равнината.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разбира
Умее да
Умее да
Умее да
Умее да

на конкретно ниво смисъла на релацията еквивалентност.
преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация.
конкретизира общовалидни твърдения.
образува на конкретно ниво отрицание на твърдение.
използва свойства на релации и операции.

Знае понятията координати на вектор, линейна зависимост и линейна независимост
на вектори.
Умее да извършва операции с вектори, зададени с координати.
Знае понятието скаларно произведение на два вектора.
Може да намира дължина на отсечка и мярка на ъгъл между два вектора.
Умее да намира координати на точка.
Разпознава общо уравнение на права, декартово уравнение на права, уравнение на
права през две точки.
Може да намира общо уравнение на права, декартово уравнение на права, уравнение
на права през две точки.
Умее да определя в равнината взаимни положения на прави и ъгъл между тях.
Знае каноничните уравнения на окръжност, елипса, хипербола, парабола, техни елементи и графичните им изображения.
МОДУЛ 2
Елементи на математическия анализ

Област на
компетентност

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

Функции.
Измерване

Умее да извършва операции с полиноми.
Умее да намира нули на полиноми с цели коефициенти.
Умее да решава някои рационални уравнения и неравенства от по-висока степен.
Знае понятието функция на една реална променлива, начини на задаване и свойства.
Знае операции с функции (събиране, изваждане, умножение, деление и композиции).
Знае понятието числова редица, начини на задаване и свойства.
Знае и прилага твърдения, свързани със свойствата монотонност, ограниченост и
сходимост на числови редици.
Знае понятието граница на числова редица и умее да намира границите на числови
редици, като прилага теореми.
Умее да намира сума на безкрайно намаляваща геометрична прогресия.
Знае понятието граница на функция и умее да намира граница на функция чрез теоремите за граници на функции.
Умее да определя непрекъснатост на функция чрез теоремите за непрекъснатост на
функции.
Знае понятието производна на функция и теоремите за диференциране на функция.
Знае връзката между непрекъснатост и диференцируемост.

Разграничава твърденията от темата като необходими и достатъчни условия и разпознава ситуациите, в които може да ги прилага.
Разбира употребата на кванторите „за всяко“ и „съществува“ при формулиране на
Логически знания твърдения.
Умее да прилага метод на математическата индукция при решаване на задачи, съдържателно свързани с изучаваните теми.
Умее да образува отрицание на твърдение.
МОДУЛ 3
Практическа математика
Област на
компетентност

Функции.
Измерване

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разбира геометричен и механичен смисъл на понятието производна на функция в
точка.
Умее да намира уравнение на допирателна към графика на функция в точка.
Умее да прилага производни на функции за намиране на интервали на монотонност,
локални екстремуми.
Умее да намира най-голяма и най-малка стойност на функция в интервал.
Умее да намира интервали на вдлъбнатост и изпъкналост, инфлексни точки.
Умее да разпознава и намира вертикална и хоризонтална асимптота.
Умее да изследва и чертае графика на полиномна и дробно-линейна функция.
Умее да намира уравнения на допирателни към криви от втора степен.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
пресмята съединения с повторение.
намира емпирично разпределение на данни.
характеризира формата на разпределението по диаграма.
построява диаграми на две променливи и открива зависимост (корелация).

Логически знания Умее да определя поведение и свойства на функция по графиката на нейна производна.
Моделиране

Познава етапите на научния метод (експеримент).
Умее да разпознава псевдонаучни спекулации.
Умее съдържателно да интерпретира получен резултат.
Умее да моделира с функции.
Умее да решава екстремални задачи.
МОДУЛ 4
Вероятности и анализ на данни

Област на
компетентност

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

Числа. Алгебра

Умее да пресмята пермутации, вариации и комбинации с повторение.
Определя разбиване на множество от елементарните събития на пълна група събития.

Елементи от
вероятности и
статистика

Прилага формулата за пълната вероятност при решаване на задачи.
Разбира условията за прилагане на схемата на Бернули.
Представя графично биномно разпределение.
Пресмята вероятности от биномно разпределение.
Демонстрира разбиране за нормалното разпределение, включително: стандартно отклонение и Z стойности.
Разбира смисъла на доверителните интервали, образувани с Емпиричното правило.

Извадкови
социологически
изследвания

Различава числовите характеристики на генералната съвкупност.
Определя големината на извадката в извадкови изследвания.
Разбира смисъла на Закона за големите числа и неговото приложение в статистическите изводи.

Моделиране

Обяснява, като се използват примери от различни гледни точки, приложението на
стандартното отклонение за вземане на решения в конкретни ситуации (напр. гаранции, застраховки или социологически проучвания).
Умее да симулира с подходящ софтуер случайни експерименти с два изхода.
Решава контекстуални проблеми, които се отнасят до нормалното разпределение.
Решава контекстуални проблеми, които се отнасят до относителния дял.

Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1, т. 4
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА
· Да се развиват интелектуалните способности на учениците за анализ на информационни проблеми
и моделиране на решения чрез използване на обектно ориентиран подход.
· Да се изучат основите на обектно ориентиран език за програмиране и типичните му приложения в
съвременната софтуерна индустрия въз основа на използване на помощен апарат за генериране на
стандартни програмни конструкции във визуална среда за програмиране.
· Да се използват утвърдени стандарти в софтуерните технологии и интегрираните среди с визуални
средства за изграждане на потребителски интерфейс.
· Да се постави акцент върху развитието на логическото мислене, изобретателност при намиране на
софтуерни решения в съчетание с максимално приложение на налични библиотеки от програми и
създаване на предпоставки за развитие на умения и способности за самостоятелно учене.
· Всеки ученик да придобие основни компетентности, необходими при решаване на практически проблеми чрез създаване и използване на цялостно разработени софтуерни проекти.
· Да се набележат основните направления за приложение на информатиката като интердисциплинарна наука в съвременното динамично и глобално свързано общество с цел да се подпомогнат учениците в избора им на професионалната реализация или на специалност във висше учебно заведение.
· Учениците, обучавани в този етап, да бъдат активни участници в учебния процес с помощта на съвременни средства за обучение и съвременни педагогически практики.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Обектно ориентирано проектиране и програмиране (72 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Структури от данни и алгоритми (72 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Релационен модел на бази от данни (72 часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Програмиране на информационни системи (52 часа)
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МОДУЛ 1
Обектно ориентирано проектиране и програмиране
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Прилага обектно ориентиран подход при анализ на информацията и проектиране
на решения за управлението.
Използва средствата на интегрирана среда за разработване, създаване, редактиране и тестване на програма.
Организира данните и методите за управлението им в капсулирани класове, използвайки модификатори за достъп.
Проектира графичен интерфейс на програма, съответстващ на извършен анализ
на потребителски изисквания.
Коментира съответствието на диаграма на клас по отношение на същностите,
участващи в организацията на информацията.
Проверява съответствието на диаграма на действие по отношение на зададена
последователност в управление на информацията.
Разграничава връзки от тип „има“ (has a) и „е“ (is a) в организацията на информацията.
Прилага принципите на композиция и наследственост в обектно ориентиран
модел.
Прилага добри практики при писане на програмен код в съответствие с характерните особености на даден обектно ориентиран език за програмиране.

Социални
компетентности

Подготвя и представя мултимедийно описание на използваните програмни средства и резултати от изпълнение на проект в условията на екипна работа.
Открива причинно-следствени връзки за социалната значимост на дадено софтуерно приложение.
Познава синтаксиса на обектно ориентиран език за програмиране.
Създава програми, които включват пресмятания на аритметични и логически
изрази, използване на управляващи конструкции за разклонение и повторение,
деклариране и създаване на обекти и предаване на съобщения към тях с коректно подаване на фактически параметри.
Генерира програмен код по зададена диаграма на клас и клас по зададен програмен код.
Интерпретира зададена диаграма на действие в синтактично коректен програмен
код.

Познавателни
компетентности

Прилага подходящи визуални компоненти, задава свойствата им и дефинира събития при изграждане на графичен потребителски интерфейс.
Разграничава нестатични и статични данни и методи.
Използва стандартни библиотеки.
Подбира средства за форматиране при извеждане на данни в графичен интерфейс
и стандартен изход.
Открива и отстранява грешки в синтаксиса, логиката и по време на изпълнение
на програмата.
Създава потребителски библиотеки от класове.
Дефинира абстрактни класове и интерфейси със средствата на обектно ориентиран език.
Прилага разширени правила за съвместимост на обекти и полиморфизъм.
Умее да използва модулен подход при създаване на програми.
Моделира решение на проблеми чрез обектно ориентиран подход, като използва
помощни средства.

Моделиране

Моделира и създава диаграма на клас и диаграма на действие с визуални помощни средства.
Моделира решение на проблеми с примери от изучавани предметни области и
социални потребности.
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МОДУЛ 2
Структури от данни и алгоритми
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Подбира стандартни библиотеки за решаване на даден проблем.

Организация и
управление на
информацията

Описва логическата структура, основните операции с файлове и видовете файлове.
Описва етапите от жизнения цикъл на програмен продукт.
Структурира информация посредством абстрактни типове от данни.
Дискутира в група предимствата от приложение на диаграми, стандартни и потребителски библиотеки.

Социални
компетентности

Търси съответствия между оценка на ефективността на алгоритмично решение и
управление на личното време.
Илюстрира добри практики за решаване на задачи от различни предметни области със средствата на информатиката.
Класифицира изучаваните структури от данни.
Използва стандартни и потребителски библиотеки от класове.
Познава основни операции над абстрактни структури от данни.
Знае техники и алгоритми за търсене в структури от данни.

Познавателни
компетентности

Реализира алгоритмично решение с използване на стандартни библиотеки и готови компоненти за търсене и сортиране над структури от данни.
Изследва различни алгоритмични решения.
Избира параметри за тип с класове и интерфейси при решаване на конкретен проблем.
Прихваща и обработва изключения със средствата на обектно ориентиран език
за програмиране.
Използва сериализация и десериализация за запис на файл и четене от файл на
обекти на даден клас.
Формулира регулярни изрази за търсене на текстове по шаблон.

Моделиране

Използва моделиране и симулация за представяне и изследване на естествени явления.
Сравнява в различни реализации ефективността на методи с еднаква функционалност.
МОДУЛ 3
Релационен модел на бази от данни

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва предназначението и ролята на компонентите на СУБД и основните роли
на групите потребители.

Организация и
управление на
информацията

Структурира и представя данни чрез релационен модел.
Прилага стандартен език за структурирано изпълнение на заявки за организиране
и управление на информация в релационни бази от данни.
Идентифицира приложения на параметричните заявки в СУБД.

Социални
компетентности

Коментира приноса на обектно ориентирания подход в информатиката за
развитието на информационните системи в различни сфери на обществения
живот.
Илюстрира с графични средства заявки в СУБД.
Анализира записи от данни чрез промяна на стойностите на определени
параметри на заявка.
Разграничава нивата на абстракция на СУБД.

Познавателни
компетентности

Познава основни термини и понятия, свързани с релационен модел на база от
данни.
Обяснява основните видове релации и видовете връзки в бази от данни.
Познава стандартен език за работа с релационни бази от данни (SQL).
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Създава, проследява изпълнението и модифицира параметрични и непараметрични
заявки на стандартен език за структурирано изпълнение на заявки в интегрирана
среда с визуални помощни средства.

Моделиране

Моделира диаграма на релационна база от данни с графични средства.
Моделира и изпълнява с графични средства заявки в база от данни.
МОДУЛ 4
Програмиране на информационни системи

Област на компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва основните етапи в жизнения цикъл на информационна система.
Описва характерните особености и компонентите на обектно ориентиран модел
на база от данни.
Обяснява съответствието на пример за организация и управление на информацията по отношение на зададен модел на релационни бази данни и реализация
на графичен потребителски интерфейс.

Организация и
управление на
информацията

Структурира примерно описание на информация в таблици на релационни бази
данни и подбира графични контроли от графичен потребителски интерфейс за
изграждане на информационна система по зададена функционалност.
Разработва клиент-сървър приложения на релационните бази данни с примери
от изучавани предметни области и социални потребности.
Посочва конкретни примери за автоматизиране на информационни процеси в
социалния живот чрез и зползването на информационни системи.
Създава графичен потребителски интерфейс на информационни системи, базиран на примери от изучавани предметни области и социални потребности.
Дефинира основни термини и концепции на обектно ориентиран модел за релационни бази данни.
Създава връзка към примерна база данни в интегрирана среда с помощни визуални средства.

Познавателни
компетентности

Описва стъпките за създаване на компонентите на обектно ориентиран модел
за програмиране на бази данни, като се използват визуални помощни средства
в интегрирана среда.
Свързва свойствата на графичните компоненти със свойствата на класовете от
обектно ориентиран модел на релационни бази данни, като използва визуални
помощни средства.
Дефинира събития на графични компоненти, при които се изпълняват заявки
към обектно ориентиран модел на релационни бази данни.
Прилага команди на обектно ориентиран език за създаване, въвеждане, редактиране и изтриване на данни в таблица и инициализиране на параметри в заявка
от релационна база данни.
Сравнява информационни системи по зададени критерии.
Обяснява ролята на компонентите на обектно ориентиран модел на релационна
база данни.

Моделиране

Съпоставя стандартни числови и текстови типове данни в релационна база данни
на стандартни типове данни в обектно ориентиран език за програмиране.
Прилага команди на обектно ориентиран модел за програмиране на бази данни
чрез използване на визуални помощни средства в интегрирана среда.
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Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1, т. 5
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
· Осигуряване на базисна подготовка на учениците за продължаване на обучението в университет със
специализация в областта на информационните технологии (ИТ) и/или професионална реализация в
софтуерния бизнес.
· Предоставяне на възможност учениците да добият увереност за прилагане на ИТ в разнообразни ситуации, свързани с предметната област, научните изследвания, обществото и конкретните организации.
· Осигуряване на обучение, насочено предимно към придобиване на практически знания и умения за
ефективно прилагане на подходящи ИТ при решаване на комплексни и актуални за съвременното
общество задачи.
· Формиране на умения за работа в екип при разработка на софтуерен проект, чрез активно участие на
всеки член на екипа при реализиране на конкретни задачи и постигане на специфични цели.
· Обучението в предложените модули осигурява:
▪ у чениците да разбират и използват специализирани термини от областта на информационните технологии (да знаят произхода на термина от чужд език и неговия еквивалент на български език);
▪ у чениците да знаят основните проблеми, свързани с авторските права, и да могат да цитират коректно
използваните източници на информация в собствени текстове и софтуерни продукти;
▪ у чениците да знаят и могат да използват основни технологии за обработка и анализ на данни;
▪ у чениците да могат да създават мултимедийни продукти;
▪ у чениците да умеят да създават, анализират и оценяват съвременни уеб приложения.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Обработка и анализ на данни (72 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Мултимедия (72 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Уеб дизайн (62 часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Решаване на проблеми с ИКТ (62 часа)
МОДУЛ 1
Обработка и анализ на данни
Област на
компетентност

Организация и
управление на
информацията

Социални
компетентности

Познавателни
компетентности

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Обяснява същността на информационните системи (ИС) и основните етапи, свързани с тяхната разработка и използване.
Обработва данни с помощта на специализирани софтуерни средства.
Познава същността на базите от данни (БД) и системите за тяхното управление
(СУБД).
Избира подходящ софтуер, свързан с анализа и обработката на големи обеми от
данни.
Посочва съвременни технологии за съхранение, обработка и анализ на големи
обеми от данни.
Идентифицира основните роли и функции при създаване на информационна система чрез различни форми на комуникация с крайни потребители.
Анализира и оценява съответствието на създаваните информационни системи с
потребностите на потребителите.
Прилага действащите нормативни документи, свързани със защита на данни, и
етичните норми при тяхната обработка, както и гарантиране на сигурност при
използване на ИС.
Анализира данни с помощта на специализирани софтуерни средства.
Посочва различни начини за извличане на данни от БД, отговарящи на определени
критерии.
Представя данни, извлечени от БД по начин, удобен за краен потребител на ИС.
Описва особеностите на ИС с различно предназначение – цифрови библиотеки,
мултимедийни бази от данни и др.
Знае основните етапи при създаването на една информационна система – специфициране, проектиране, създаване, внедряване и поддържане.
Аргументира избора на софтуерни технологии за решаване на проблем, свързан с
обработка и анализ на данни.
Използва различни видове информационни системи (ИС) и бази от данни с публичен режим на достъп от национално значение – НОИ, статистически институт и др.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:

Област на
компетентност

Дава примери за различни модели за описание на данните в една ИС.
Моделира основните дейности за обработка, анализ и представяне на данни.
Моделиране

Създава първоначален проект на база от данни по зададена спецификация.
Дефинира потребителски групи (роли) и техни права по отношение на функциите на
конкретна ИС.
МОДУЛ 2
Мултимедия

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Използва различни носители и източници на мултимедийна информация.

Организация и
управление на
информацията

Работи с различни технологични средства за цифровизиране на графична, звукова и
видеоинформация.
Посочва и сравнява различни файлови формати за съхранение на графична, звукова
и видеоинформация.
Създава и обработва графична, звукова и видеоинформация със средствата на специализиран софтуер.
Създава мултимедиен продукт със средствата на специализиран софтуер.

Социални
компетентности

Спазва действащите нормативни документи и възприетите морални норми, свързани
с използването на мултимедийна информация, чрез средствата на информационните
и комуникационните технологии (ИКТ).
Демонстрира естетически издържан стил при представяне на мултимедийно съдържание.
Участва ангажирано и конструктивно в дискусии за обсъждане на мултимедийни
продукти.
Проявява индивидуален подход при създаване и обработване на мултимедийна информация по зададена тема.
Посочва основни принципи при разработване на дизайна на мултимедийни продукти.

Познавателни
компетентности

Оценява критично собствени и чужди мултимедийни продукти.
Използва различни технологии за представяне на мултимедийни продукти пред публика.
Умее да разучава самостоятелно различни функционалности на специализиран софтуер за създаване и обработка на мултимедийна информация.
Създава цифров еквивалент на изображение, звук и движещ се обект от реалния свят.

Моделиране

Създава краен (цялостен) мултимедиен продукт.
Създава документация, описваща мултимедиен продукт.
МОДУЛ 3
Уеб дизайн

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Създава уеб сайт с подходящо и граматически коректно съдържание.
Създава графичен интерфейс за уеб сайт.

Организация и
управление на
информацията

Интегрира различни мултимедийни компоненти в създаваните уеб сайтове.
Създава, публикува, поддържа и обновява уеб сайт.
Оптимизира уеб сайтове за мобилни устройства.
Създава необходимата помощна и съпровождаща документация за уеб сайт.
Определя целите и целевата група на уеб сайт.
Представя аргументирано създадения уеб сайт пред краен потребител.

Социални
компетентности

Популяризира уеб сайт чрез специализирани технологии.
Интегрира различни социални услуги в разработваните уеб сайтове.
Познава спецификата на създаване на уеб сайтове, достъпни за хора с увреждания.
Оценява уеб сайт.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава съвременните понятия, тенденции и технологии, свързани със създаването
на уеб сайт (статични и динамични сайтове, отделяне на информацията от начина за
нейното представяне, интерактивност и др.).
Прилага общоприети правила за създаване на графичен интерфейс на уеб сайт.
Познава добри практики и технологични платформи за разработка на уеб сайт.
Подбира подходящи софтуерни техники и средства при създаване на уеб страници.

Познавателни
компетентности

Прилага съвременните уеб стандарти и съвременните тенденции, свързани с използване на нови технологии при създаване на уеб сайтове.
Интегрира уеб приложения с налични бази от данни и информационни системи.
Създава динамични уеб сайтове с използване на съвременни технологии.
Познава различни многослойни архитектури.
Прилага инструменти за анализ на посещаемостта на уеб сайт.
Тества и валидира уеб сайт.
Знае основните рискове и заплахи, свързани със защитата на информацията при създаване на уеб сайтове.

Моделиране

Проектира информационната структура, навигацията и графичния интерфейс на уеб
сайт.
Проектира уеб сайт по зададена спецификация.
Проектира уеб сайт, използвайки многослойни архитектури.
МОДУЛ 4
Решаване на проблеми с ИКТ

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава техники за планиране на времето, ресурсите и дейностите при реализация на проект.

Организация и
управление на
информацията

Познава методи и техники за съхраняване и възстановяване на информация.
Оценява и сравнява софтуерни продукти с едно и също предназначение.
Познава основни методи и техники за защита на информацията и осигуряване
на нейната надеждност и достоверност.
Умее да прилага различни социални техники за анализ на конкретна ситуация
при реализиране на проект.

Социални
компетентности

Използва софтуерни средства за работа в екип.
Идентифицира основните нужди и роли на потребителите на софтуерен продукт.
Определя компютърни конфигурации и приложни програми в съответствие с
потребностите на конкретните потребители.
Познава правните аспекти за защита на интелектуалната собственост в сферата на ИКТ.
Инсталира, деинсталира, конфигурира и настройва софтуерни приложения.

Интегрира (комбинира) готови компоненти (софтуер и хардуер) при проектиране
Познавателни ком- на единна технологична среда за осъществяване на дадена дейност.
петентности
Анализира информация по зададена тема във връзка с разработване на проект.
Използва софтуерни средства за управление на проекти.
Дефинира критерии за избор на оптимално решение.
Моделиране

Създава модел за решаване на проблем, при зададена практическа ситуация,
чрез софтуерни средства.
Определя компютърни конфигурации и комуникационни средства за реализиране на конкретен модел на софтуерен проект.
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Приложение № 6
към чл. 4, ал. 1, т. 6
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
· Да задълбочи разбирането за единството и многообразието на света.
· Да затвърди разбирането за ролята на човека в историческите процеси.
· Да затвърди познанията за българската история като неделима част от световната история.
· Да усъвършенства уменията за критично мислене.
· Да формира активно отношение към ценностите на демократичното общество.
Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – Власт и институции (103 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Култура и духовност (67 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Човек и общество (98 часа)
МОДУЛ 1
Власт и институции
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Обяснява връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.
Характеризира основни политически модели на управление.
Сравнява политически системи.
Свързва идеи за промяна на обществото с обществените и политическите движения,
които ги представляват.
Разграничава исторически факти от аргументи и оценки за тях.

Фундаментите на
съвременния свят

Проследява развитието на възгледите за демокрация и политическо представителство.
Обяснява функционирането на съвременните демократични институции.
Свързва международни институции с основни документи, регламентиращи
международните отношения.
Представя развитието на идеята за обединена Европа и институциите на ЕС.
Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на политически събития и процеси.
Проследява развитието на държавността в българското историческо развитие.
Сравнява представянето на едни и същи събития в различни източници.

Интерпретира и преструктурира информация от разнообразни исторически източници.
Източници (извори) на историята. Критично оценява достоверността на информацията, която използва.
Създаване на пис- Служи си с ресурсите на ИКТ за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на информация.
мен текст
Изработва резюме и план-тезис, създава писмен отговор на научен въпрос по исторически проблем и отговор на научен въпрос върху исторически източници.
МОДУЛ 2
Култура и духовност
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Обяснява ролята на световни религии в развитието на цивилизациите.
Дава примери за самобитност, приемственост и взаимни влияния между култури и
цивилизации.

Установява синхронност, асинхронност, регионални особености в историческото и
Национално и све- културното развитие на различните общества.
товно историческо
Сравнява по зададени показатели паметници и традиции, принадлежащи на различни
и културно наследкултури.
ство
Оценява приноси в световното културно наследство.
Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на културни
и духовни събития и процеси.
Аргументира ролята на България в значими културни процеси.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Оценява значението на културното многообразие във всекидневния живот.
Свързва паметници и творби със съответстващите им художествени стилове и/или
традиции.
Обяснява връзката между исторически събития и тяхното художествено пресъздаване.
Интерпретира и преструктурира информация от разнообразни исторически източници.

Източници (изво- Служи си с ресурсите на ИКТ за самостоятелно набавяне, представяне, аргументирари) на историята. не и анализ на информация.
Създаване на пис- Критично оценява достоверността на информацията, която използва.
мен тект
Изработва резюме и план-тезис, създава писмен отговор на научен въпрос по исторически проблем и отговор на научен въпрос върху исторически източници.
МОДУЛ 3
Човек и общество
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Проследява развитието на възгледите за гражданство и граждански права.
Съпоставя еволюцията на правата и свободите на гражданите в различните общества.

Човекът в
историята

Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на процеси в
обществото.
Обяснява сходства и различия в начините на живот и в ценностите на отделни общества и групи.
Обяснява последици от откритията на науката, техниката и технологиите.
Оценява идеи и действия на личности в историята.
Дава примери за глобални проблеми на човечеството и подходи за разрешаването им.
Разграничава исторически факти от аргументи и оценки за тях.
Интерпретира и преструктурира информация от разнообразни исторически източници (извори).

Източници (изво- Критично оценява достоверността на информацията, която използва.
ри) на историята. Прави заключения въз основа на съпоставяне на информация от различни историчеСъздаване на пис- ски източници.
мен текст
Служи си с ресурсите на ИКТ за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на информация.
Изработва резюме и план-тезис, създава писмен отговор на научен въпрос по исторически проблем и отговор на научен въпрос върху исторически източници.

Приложение № 7
към чл. 4, ал. 1, т. 7
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
· Да разшири и задълбочи знанията и уменията на учениците за природни, демографски, геополитически, икономически и обществени явления и процеси.
· Да развие географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство.
· Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на ученика.
Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие (36 часа)
· МОДУЛ 2 – Геополитическа и обществена култура (36 часа)
· МОДУЛ 3 – Съвременно икономическо развитие (36 часа)
· МОДУЛ 4 – Европа, Азия и България (36 часа)
· МОДУЛ 5 – България и регионална политика (62 часа)
· МОДУЛ 6 – Географска и икономическа информация (62 часа)
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МОДУЛ 1
Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие
Област на
компетентност

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

География на
природата

Обяснява възможности за опазване и възстановяване на природноресурсния потенциал на Земята.
Проследява еволюцията на идеята за устойчиво развитие на планетата. Познава
основни методи за географско изследване.
Доказва взаимовръзката между природни, демографски и социални процеси. Изследва природни, демографски и социални проблеми.
Посочва примери за приложение на концепцията за устойчиво развитие.
Оценява природноресурсния потенциал като фактор за развитие на стопанска
дейност.
Дискутира проблеми на устойчивото развитие в контекста на политиките на ЕС.
МОДУЛ 2
Геополитическа и обществена култура

Област на
компетентност

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

География на
обществото

Познава геополитически и икономически концепции за развитието на обществото.
Дава примери за влиянието на геополитиката върху икономическото развитие.
Диференцира тенденции в демографското и в геополитическото развитие на глобално и регионално равнище.
Подбира и систематизира информация за демографско и селищно развитие.
Изразява мнение за демографски проблеми и за демографска политика на глобално и регионално равнище.
Коментира хипотези за геополитическото развитие на света.
Избира модел на активна гражданска позиция при решаване на значим обществен проблем.

География на
регионите и
страните

Познава съвременната политическа и икономическа организация на регионите и
типологията на страните.
Интерпретира проявлението на глобални проблеми на регионално равнище и
влиянието им върху развитието на обществото.
Доказва различия в развитието и съвременното състояние на регионите и на
страните.
Класифицира страни по определени показатели.
Критикува, приема или отхвърля алтернативни хипотези за бъдещото развитие
на избрани страни или региони.
Изразява аргументирано мнение по важни международни проблеми и конфликти.
МОДУЛ 3
Съвременно икономическо развитие

Област на
компетентност

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

География на
обществото

Диференцира основните процеси на съвременното икономическо развитие: глобализация, регионализация и интеграция.
Сравнява различни модели на съвременното икономическо развитие в региони
на света.
Прогнозира развитието на енергетиката в света и на големи енергийни проекти.
Прогнозира влиянието на високите технологии върху световното икономическо
развитие.
Оценява международната икономическа интеграция като фактор за сближаване
и за преодоляване на различията в стопанското развитие.
Коментира развитието на транснационални корпорации.
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МОДУЛ 4
Европа, Азия и България
Област на
компетентност

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

География на
регионите и
страните

Систематизира знания за интеграционните процеси и регионалните организации в
Европа и Азия.
Познава основни аспекти на националната политика за интегрирането на България
в Европа.
Събира, анализира и представя географска информация за развитието на регионите
от различни източници.
Генерира хипотези и прогнозира бъдещото развитие на Европа и Азия.
Оценява влиянието на демографските, политическите и икономическите промени в
регионите върху устойчивото развитие на света, Балканите и България.
Дискутира модели на лично поведение в условията на интегрирането на България в
Европа.
МОДУЛ 5
България и регионална политика

Област на
компетентност

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

География на
България

Обяснява демографски, икономически, социални и екологични проблеми на национално, регионално и локално ниво.
Познава основни аспекти на регионалната политика и местното самоуправление на
България. Провежда географско изследване за район по избор.
Представя проблемите на района/селището, в което живее.
Оценява съвременния геополитически потенциал на България като фактор за развитие на страната. Предлага решения за преодоляване на проблемите на национално,
регионално и локално ниво.
Коментира развитието на районите на планиране и селището, в което живее, в контекста на европейските политики, националните приоритети и местното самоуправление в България.
МОДУЛ 6
Географска и икономическа информация

Област на
компетентност

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

Географска
информация

Подбира основни методи за изследване на географски процеси и явления.
Систематизира и трансформира географска и икономическа информация от различни
източници.
Познава модели на личностно и кариерно развитие.

Приложение № 8
към чл. 4, ал. 1, т. 8
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИЯ
· Утвърждаване на автономна и социално отговорна личност.
· Развиване на философичен стил на мислене, съдействащ за самостоятелност, критичност, креативност, систематичност и последователност.
· Подготовка на ученика за вземане на обосновани решения, свързани с неговата професионална
реализация и социална изява.
· Изграждане на умения за ориентиране в сложността и многообразието в мисленето и поведението
на хората и успешно справяне с житейски проблеми.
· Разширяване и развитие на уменията за практическо прилагане на философските знания, придобити
в задължителната подготовка.
Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – История на идеите (72 часа)
· МОДУЛ 2 – Философия и ценности (62 часа)
· МОДУЛ 3 – Култура на мисленето (36 часа)
· МОДУЛ 4 – Социална психология (36 часа)
· МОДУЛ 5 – Философия и политика (31 часа)
· МОДУЛ 6 – Психология на личността (31 часа).
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МОДУЛ 1
История на идеите
Област на
компетентност

Идеи и
парадигми

Модерност

Човек и
машина

Обяснение и
разбиране

Идеално и
утопично

Динамика на
света

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Различава идеята от мисъл, теза, интуиция, хрумване, учение, догадка, образ, представа.
Познава понятието парадигма и го прилага за описание на исторически, философски
и културни феномени.
Умее да открива доминиращи в културата идеи.
Култивира нагласа към цялостно мислене и осъзнава историческата взаимовръзка
между различните духовни форми.
Познава основни модерни феномени.
Умее да разграничава модерното и предмодерното в различни феномени.
Изгражда нагласа за диференцирана преценка на културните феномени съобразно
определени парадигми.
Познава различията между естествено-изкуствено, органично-механично, природаартефакт и др.
Изследва и определя позитивното значение на техническото развитие за човека.
Формира критично отношение към техническия прогрес.
Познава същността и границите на научното обяснение.
Познава характеристиките на хуманитарното знание и значението на разбирането.
Разграничава областите на приложение на разбирането и на научното обяснение.
Оценява познавателното значение на разграничението между обяснение и разбиране.
Познава значението на идеалните модели в мисленето, науката, поведението, обществото, историята.
Разграничава идеално и утопично.
Проявява нагласа за критична оценка към приложенията на идеалните модели в
човешкия живот.
Различава статичните и динамичните състояния на света.
Посочва причини за нарастващата динамика на съвременния свят.
Осъзнава различни аспекти на начините, по които светът се променя.
МОДУЛ 2
Философия и ценности

Област на
компетентност

Личност и
ценности

Природата като
ценност

Красивото като
ценност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава разликата между биологична индивидуалност и личностно съществуване.
Разграничава различните функции на ценностите в областите на морала, религията,
политиката, естетиката и социалните отношения.
Разбира значението на ценностната ориентация за личностното развитие.
Може да обосновава личен ценностен избор.
Различава предметно познание и ценностна ориентация.
Дискутира ценностни приоритети по отношение на реални жизнени ситуации.
Разграничава пазарната цена на вещите от тяхната стойност за личността.
Отнася се с критична рефлексия към доминиращите ценности в съвременното общество.
Проявява толерантност към различни ценностни позиции и осъзнава нейните граници.
Разбира самоценността на природата извън нейната употреба от човека.
Може да открива основанията на екологичното мислене.
Изгражда отношение към природата не само като грижа към нея, но и като отговорност за следващите поколения.
Познава основни идеи за същността на красивото.
Познава диференциращи стилови характеристики от историята на пластичните изкуства.
Използва естетически категории, за да аргументира естетическите си предпочитания.
Умее да съотнася емблематични художествени произведения към определен стил.
Различава автентично изкуство от кич.
Проявява критично отношение към проявите на лош вкус в ежедневието.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разбира значението на ценностите, без които социалният живот е невъзможен.
Познава основни идеи за справедливост и солидарност.
Може да преценява определени социални ситуации като справедливи и несправедливи.
Открива дефицити на социални ценности при анализ на значими социални събития.
Анализира ситуации на ценностни конфликти в училище и предлага конструктивни
решения.
Проявява нагласа за безпристрастна оценка на човешките постъпки, както и чувство
на солидарност.
Познава основни идеи за святост в историята на културата.
Разграничава сакрално и профанно.
Проявява уважение и респект към святото и свещеното независимо от личностната
си ценностна ориентация.
МОДУЛ 3
Култура на мисленето

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава основни логически понятия и методи на рационалното критическо мислене и дискусия: обосноваване и критическо опровержение на тези, стратегии на
аргументацията и търсене на консенсус в дискусията.
Разпознава основни реторически похвати, формални типове аргументация и комуникативни проблеми в практически ситуации.

Критическо мислене
и аргументация

Оценява аргументирано познавателни актове и действия от гледна точка на тяхната рационалност.
Обосновава и опровергава тези чрез използване на различни стратегии в дискусията при спазване на правила.
Приема толерантно основанията на другия, разпознава и отстранява познавателни
и езикови грешки.
Използва успешно формални и неформални аргументи и реторически похвати,
прилага различни типове практическа аргументация, разпознава, осмисля и преодолява комуникативни проблеми, свързани с употребата на езика (подтекст, лъжа,
ирония).
Използва критическото мислене в различни жизнени ситуации.
Осъзнава ролята на дискусията и диалога за преодоляване на конфликтите и постигане на съгласие.
Познава исторически и съвременни форми на диалог.
Разпознава препятствията пред познаващото и креативното мислене.

Творческо и
диалогично мислене

Умее да мисли от гледната точка на другия.
Прилага различни стратегии и техники за креативност в проблемни ситуации.
Оценява значението на другия в диалогичния процес на изследване на истината.
Демонстрира откритост към нови факти и идеи.
МОДУЛ 4
Социална психология

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава различни типове групи и груповата динамика.
Разпознава значението и функционирането на общността, семейството, приятелите
и училището за личностното развитие.

Личност и група

Съпоставя собствената си самооценката с оценката на другите.
Разграничава личностна и колективна идентичност.
Проявява отношение на разбиране и приемане на различията между хората.
Придобива нагласа за конструктивна дейност при работа в група.

Умения за
общуване

Разбира ролята на комуникацията за личностното и социалното развитие.
Разбира връзката между общуване и Аз-идентичност.
Познава значението на слушането като базово комуникативно умение.
Познава природата на междуличностните конфликти.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Формулира и аргументира мотивите на собствената си позиция.
Дискутира ценностни приоритети в различни жизнени ситуации.
Идентифицира препятствията пред разбиращото слушане (бариери в общуването).
Формира нагласа за конструктивно поведение при решаване на конфликти.
Оценява възможните последици от общуването.
МОДУЛ 5
Философия и политика

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава основните философско-политически теории за обществото и държавата,
властта и гражданското общество, правата и задълженията на личността, свободата
и отговорността.
Осведомен е за вземането на политически решения и функционирането на институциите, за значението на политическото участие на гражданите.
Различава критериите за оценка на определени политики.

Личност и политиРазглежда политически феномени през призмата на философско-политически конческо участие
цепции.
Разграничава функциите на различните власти в демократичното общество и на
основните политически институции.
Формулира актуални политически проблеми и защитава своя позиция по тях.
Осмисля гражданската си позиция и проявява готовност за политическо участие.
Оценява позиции, формирани на основата на демократични политически ценности.
Разбира глобализацията като обективен процес и обуславящите го икономически,
политически, културни и социални фактори.
Разпознава новия тип глобални предизвикателства, осъзнава значението на социалната промяна, многообразието от социални роли и идентичности в контекста
на мултикултурализма и отговорността на човека за решаването на глобалните
проблеми.
Глобалност и
отговорност

Разглежда същността на глобализацията и нейните обуславящи фактори заедно с
промените в положението на човека, общностите, националната държава в новата
епоха.
Анализира глобалните проблеми и предизвикателства и осъзнава отговорността на
човека за тяхното преодоляване.
Разбира ролятя на глобалната справедливост в решаването на основните проблеми
на човечеството.
Разбира значението на демократичните ценности и прогреса в глобален мащаб.
Активно преживява проблемите на съвременното човечество с готовност за участие
в социални каузи за тяхното преодоляване.
МОДУЛ 6
Психология на личността

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава основни психологически теории за личността.
Разбира мотивацията и емоциите като определящи фактори за поведението на човека.
Описва основните познавателни способности на човека.

Личност и
Обяснява ролята на ценностите за човешката мотивация.
индивидуални разРазбира влиянието на половите различия върху човешкото поведение и мислене.
личия
Може да разпознава отделни прояви на психична анормалност.

Проявява готовност да анализира поведението си, като отчита мотивите, емоциите и
познавателните си способности.
Разграничава морално и социално развитие на личността.
Описва развитието на познавателните способности.
Личност и
развитие

Умее да свързва определени форми на поведение и мислене със съответните етапи
на развитие.
Различава особеностите на основните етапи на жизнения цикъл.
Формира адекватно отношение към отделните етапи на жизнения цикъл на човека.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава различни концепции за здравето и болестта.

Психично здраве

Изследва връзката между личност, социална среда, поведение и здраве.
Анализира влиянието на психичните разстройства върху личността, семейството и
обществото.
Осъзнава значението на отношенията със значимите хора за психичното здраве.

Приложение № 9
към чл. 4, ал. 1, т. 9
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
· Да се формира на структурно-функционална основа система от понятия (свързани с произхода,
еволюцията и организацията на биологичните системи), включени в състава на умствени умения
(описва, разпознава, сравнява, групира, анализира, обосновава, оценява, дискутира, прогнозира,
обобщава, доказва и др.).
· Да се формират умения и отношения, свързани с ключовите компетентности по природни науки, за
устойчиво развитие и за здравословен начин на живот, умения за учене и др.
· Да се формират практически умения за наблюдения и изследване на структури и процеси при биологичните системи.
· Да се създадат траен интерес и нагласа към системно изучаване на живата природа и за учене през
целия живот.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Клетката – елементарна биологична система (72 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Многоклетъчна организация на биологичните системи (116 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Биосфера – структура и процеси (32 часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Еволюция на биологичните системи (48 часа).
МОДУЛ 1
Клетката – елементарна биологична система
Област на
компетентност

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

Представя (чрез текст, схема, символ, модел) на структурна и/или функционална
основа химични елементи и съединения, молекулни взаимодействия и надмолекулни комплекси.
Групира и сравнява химични елементи, съединения и надмолекулни комплекси
въз основа на избран признак.
Обосновава и илюстрира с примери взаимоотношението „структура-свойстваІ. Атоми, молеку- функции“ на атомно, молекулно и надмолекулно равнище.
ли и надмолекул- Аргументира на структурна и/или функционална основа значението на различните
ни комплекси в химични елементи, молекули, химични съединения и надмолекулни комплекси
клетката
за функционирането на живите системи и за здравето на човешкия организъм.
Дискутира проблеми, свързани с различни заболявания и тяхната превенция в
личностен и социален аспект.
Проучва и дискутира съвременни постижения на биологията в изследване на субклетъчни структури.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи и
проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
Описва основните постулати на клетъчната теория и илюстрира с примери.
Представя (чрез текст, схема, символ, модел) на структурна и/или функционална
основа компоненти и процеси в клетката.
Групира и сравнява компоненти и процеси в клетката въз основа на избран признак.
Обосновава и илюстрира с примери взаимоотношението „структура-свойствафункции“ за компонентите в клетката и клетката като цяло.
ІІ. Клетката –
структура и функ- Извежда причинно-следствени връзки между структури и процеси на клетката.
циониране
Аргументира на структурна и/или функционална основа значението на различните
компоненти в клетката и връзките между тях за функционирането на живата система.
Дискутира проблеми, свързани с практическото приложение на научните знания
за структурата и процесите в клетката.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи и
проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
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Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва различни методи за изследване на клетката.
Избира подходящи методи за изследване на клетката в съответствие с поставена цел.
ІІІ. Методи за из- Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати от наблюдения и
следване на клет- експерименти, свързани с клетката.
ката
Обосновава в различен аспект (научен, социално-икономически, етичен и др.)
значението на различни методи за изследване на клетката за здравето на човека
и подобряване качеството на живот.
МОДУЛ 2
Многоклетъчна организация на биологичните системи
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разпознава и представя (чрез текст, схема, символ, модел) на структурна и/или
функционална основа видове клетъчни контакти, междуклетъчна сигнализация
и клетъчни асоциации, положителен и отрицателен контрол.
Изяснява диференциацията на клетките и регулацията на процесите въз основа
І. Специализация на взаимоотношението „среда-клетка“.
и организация
Групира и сравнява въз основа на избран признак клетъчни надмолекулни комна клетките в
плекси.
многоклетъчния
Обосновава и илюстрира с примери взаимоотношението „структура-функция“
организъм
при различните клетъчни асоциации.
Аргументира на структурна и/или функционална основа значението на клетъчните контакти и взаимодействия, на клетъчните надмолекулни комплекси за
функционирането на многоклетъчния организъм.
Определя движението като основно свойство на живата материя.
Назовава и описва видове движения на вещества в многоклетъчния организъм;
видове движения на едноклетъчните и многоклетъчните организми в пространството.
Описва и означава на изображение структури, които осигуряват движението на
едноклетъчните и многоклетъчните организми в пространството.
Изброява и описва (чрез текст, схема, символ, модел) транспортни системи (сърІІ. Движение –
дечносъдова, дихателна, храносмилателна, отделителна) при многоклетъчните
същност и форми
организми и човека на структурна и/или функционална основа и илюстрира с
на проява
примери.
Сравнява по зададен алгоритъм транспортни системи при многоклетъчните
организми и човека.
Описва механизми на движение на вещества в многоклетъчния организъм и
илюстрира с примери.
Обосновава значението на отделните транспортни системи за целостта на обменните процеси в многоклетъчните организми и човека.
Определя същността на метаболитната и регулаторната системи въз основа на
взаимоотношението „част-цяло“.
Описва и представя схематично етапи на анаболитни и катаболитни процеси и
тяхната енергетика и връзки; нервен импулс.
ІІІ. Обменни ме- Проследява на схема последователност от етапи на метаболитни процеси, струкханизми, контрол тура на нервната и ендокринната система.
и регулация
Аргументира значението на опазването на здравето (физическо и психическо)
и изборите в личния живот за функционирането на човешкия организъм и реализацията в обществото.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
Описва основните етапи в развитието на генетиката; постулати на хромозомната
теория.
Описва и представя чрез символи (схеми) видове алелни и неалелни взаимодействия, генотипна и фенотипна изменчивост.
Анализира резултати от различни видове кръстосване (по фенотип и по генотип).
ІV. Наследстве- Описва генетичните механизми за определяне на пола.
ност и изменчи- Описва и илюстрира с примери основни механизми за регулация на генната
вост
активност.
Решава генетични задачи.
Дискутира проблеми в личностен и социален аспект, свързани с практическото
приложение на научните знания.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
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Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Определя авторепродукцията, растежа и развитието като основни свойства на
организмите.
Сравнява по избрани признаци видове размножаване; видове развитие.
Описва, представя схематично (или означава върху изображение) етапи на гаметогенеза, оплождане, ембрионално и постембрионално развитие.
V. Авторепродук- Описва и илюстрира с примери видове и механизми на полово и безполово
ция, растеж и
размножаване.
развитие
Илюстрира с примери и дискутира взаимоотношенията между факторите на
средата и нормалното протичане на онтогенезата при човека.
Дискутира етични проблеми, свързани с опазване на здравето и здравословен
начин на живот.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
Описва същността, механизмите и функциите на поведението; стреса при човека
като социален и здравословен проблем.
Определя поведението като популационен механизъм за регулация; стреса при
човека като реакция на влиянието на различни фактори.
Илюстрира с примери типове поведенческа активност при животните.
Сравнява обучение и инстинкт при животните и човека.
Характеризира поведението на човека като елемент от взаимоотношенията му
с природата.
VІ. Поведение
Дискутира проблеми, свързани с опазване на природните екосистеми и биоразнообразието, изчерпване на природните ресурси, влияние на мании и увлечения
върху здравето на човека.
Прилага поведение, основано на разумен избор, насочен към активни дейности
за опазване на биоразнообразието, на личното и общественото здраве.
Приема осигуряването на равни възможности на хората със здравословни проблеми, увреждания и други.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.
Описва различни методи за изследване на многоклетъчния организъм.
VІІ. Методи за
Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати от наблюдения
изследване на
и експерименти, свързани с многоклетъчния организъм.
многоклетъчния Обосновава в различен аспект (научен, социално-икономически, етичен и др.)
организъм
значението на различни методи за изследване на многоклетъчния организъм за
здравето на човека и подобряване качеството на живот.
МОДУЛ 3
Биосфера – структура и процеси
Област на
компетентност

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

І. Популацията –
основна форма на
съществуване на
вида

Определя по съществени признаци популация, свойства на популацията.
Описва и представя (чрез схема) структура и свойства на популацията.
Илюстрира с примери взаимовръзката между отделните компоненти на популацията.
Прогнозира изменения в популациите вследствие на промени в околната среда.
Характеризира и илюстрира връзката „биотични фактори – саморегулация на
популацията“.
Представя аргументи за взаимоотношенията „част-цяло“ на популационно равнище.
Дискутира проблеми, свързани с намесата на човека и управлението на популациите.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.

ІІ. Екосистеми
и биосфера

Сравнява (по избрани признаци) и илюстрира с примери биоценози, екосистеми,
екологични ниши.
Описва (чрез текст, схема, символи) структура на съобществата, типове взаимоотношения, продуктивност на екосистемата.
Свързва етапи от развитието на екосистемата с видовото разнообразие в биоценозата и нейната продуктивност.
Класифицира абиотични фактори на средата въз основа на определен признак
(периодизъм, лимитиращи стойности).
Описва механизмите на адаптация на организмите към абиотичните фактори.
Обосновава връзката между промени в параметрите на биосферата и здравето
на човека.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Прогнозира промени върху състоянието на биосферата под влиянието на човешката дейност.
Аргуменира необходимостта и значението на управлението на природните ресурси.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени задачи
и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.

ІІІ. Устойчивото
развитие – стратегия за запазване
живота на планетата

Описва същността и основните положения на концепцията за устойчиво развитие.
Оценява значението на безотпадъчните и нискоотпадъчните производства за
съхраняването на природната среда и ресурси; различни методи за запазване на
биологичното разнообразие; информираното участие на населението при вземане
на решения за въздействие върху природната среда.
Аргументира значението на международното сътрудничество, законодателни мерки, неправителствени организации и лична позиция за опазването на природните
ресурси и устойчиво развитие.
Назовава, описва и илюстрира с примери защитени природни обекти в България.

ІV. Методи за
изследвания на
биосферата

Описва различни методи за изследване на биосферата.
Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати от наблюдения
и експерименти, свързани с биосферата.
Обосновава в различен аспект (научен, социално-икономически, етичен и др.)
значението на различни методи за изследване на биосферата за здравето на човека и подобряване качеството на живот.
МОДУЛ 4
Еволюция на биологичните системи

Област на
компетентност

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

Описва същността на живата материя като отворена система; хипотези за
І. Произход на биолопроизхода на живата материя.
гичните системи –
Привежда аргументи „за“ и „против“ различни хипотези за произход на живота.
хипотези и доказаИзползва доказателството като средство за определяне обективността на
телства
дадена хипотеза за произхода на живота.
Описва хипотези и теории за еволюцията на биологичните системи; същността
и механизмите за възникване на структури и процеси.
Сравнява по избрани признаци генома при прокариоти и еукариоти.
ІІ. Еволюция на
Характеризира механизмите за получаване на генетично разнообразие и на
формите и начините
клетъчната репродукция.
за съществуване на
Дискутира проблеми, свързани с еволюция на формите и начините за съклетката
ществуване на биологичните системи.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени
задачи и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.

ІІІ. Произход и
еволюция на многоклетъчните
организми

Описва и привежда аргументи „за“ и „против“ хипотези за произхода и еволюцията на биологичните системи.
Характеризира многоклетъчния организъм като цялостна система.
Проследява (върху изображение) геологичната история на биологичните
системи.
Използва доказателството като средство за определяне обективността на
възгледи и хипотези за произхода и еволюцията на биологичните системи.
Обяснява и илюстрира с примери фактори на микроеволюцията, типове
макроеволюция, основни тенденции и принципи на еволюцията.
Дискутира хипотези и теории за произхода на човека.
Аргументира равнопоставеността на човешките раси.
Използва различни източници на информация за решаване на поставени
задачи и проблеми, участва в дискусии, дебати, разработване на проекти.

Описва основни принципи на различни класификационни системи на оргаІV. Многообразие
низмите.
на еволюционно утОписва общите характерни белези на основните таксони в еволюционен план.
върдените форми на
Предлага и защитава стратегии за преодоляване на социалните, културните
живот
и технологичните различия между човешките популации.
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Приложение № 10
към чл. 4, ал. 1, т. 10
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
· Усвояване и задълбочаване на знанията от механиката на материална точка, система от материални
точки, твърдо тяло и флуиди, както и формиране на умения за прилагането им при решаване на
конкретни проблеми.
· Запознаване с основните идеи и приложения на релативистката механика.
· Задълбочаване на знанията на учениците за топлинните явления и за процесите на обмен на енергия
в живата и неживата природа.
· Задълбочаване на знанията за електричните, магнитните и топлинните явления чрез единен енергетичен подход.
· Задълбочаване на знанията на учениците за топлинното излъчване на телата, фотоефекта и ефекта
на Комптън чрез квантовия характер на електромагнитните лъчения и законите за запазване.
· С истематизиране на знанията на учениците за атомното ядро и елементарните частици и осмисляне
на фундаменталните взаимодействия в природата.
· Развиване на интерес към физиката чрез изучаване на съвременните аспекти на астрофизиката и
връзката им със съвременните постижения на физиката на микросвета.
· Осмисляне на принципа на действие на съвременните технологични приложения и преценяване на
постиженията, ограниченията и рисковете от тях за обществото.
· Усъвършенстване на уменията за подготовка, провеждане и анализиране на физичен експеримент.
· Развитие на научно мислене чрез използване на модели и различни математически методи и средства.
· Доизграждане на научен светоглед у учениците чрез усъвършенстване на представите им за ролята
на науката в съвременната цивилизация.
· Развитие на уменията за самостоятелно учене и събиране на информация.
Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – Движение и енергия (54 часа)
· МОДУЛ 2 – Поле и енергия (54 часа)
· МОДУЛ 3 – Експериментална физика (36 часа)
· МОДУЛ 4 – Атоми, вълни и кванти (72 часа)
· МОДУЛ 5 – Съвременна физика (52 часа).
МОДУЛ 1
Движение и енергия
Област на
компетентност

Механика на материална точка,
на твърдо тяло и
флуиди
Принципи на механиката
Механична енергия

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва движението на физичните обекти с моделите на материална точка и твърдо
тяло чрез скаларни и векторни величини.
Класифицира силите по характер, природа и обхват на действие.
Оперира с принципите на класическата механика за различни видове сили.
Прилага законите за движение при описване на праволинейно движение, движение на тяло, хвърлено под ъгъл, движение по окръжност, движение на флуиди и
хармонични движения, като оценява приложението им в житейски ситуации.
Дефинира величината импулс и прилага закона за изменението и запазването на
импулса.
Прилага закона за запазване на енергията при описване на промени в механични
системи от тела и флуиди.
МОДУЛ 2
Поле и енергия

Област на
компетентност

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

Електромагнитно
поле
Електричен ток в
различни среди
Електромагнитни
вълни
Светлина и светлинни лъчи

Съпоставя основни характеристики на електричното и магнитното поле и прилага
основните закономерности, валидни при тях.
Прилага енергетичния подход при обяснение на физични процеси и явления в
присъствие на поле.
Анализира постояннотокови вериги. Описва протичането на електричния ток в
различни среди.
Формулира и прилага основните закономерности при електромагнитна индукция.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Обяснява принципа на действие на източници на постоянен и променлив ток.
Разбира връзката между електричното и магнитното поле и описва качествено
разпространението на електромагнитните вълни.
Дефинира основни фотометрични величини и връзката между тях.
Описва качествено и количествено прости оптични прибори – сферично огледало,
тънка леща, лупа, микроскоп и телескоп.
Разбира принципите на приложимост на геометричната оптика.
Описва количествено явленията интерференция и дифракция.
Дефинира поляризация на светлината и описва явления и работа на прибори,
свързани с поляризация на светлината.
МОДУЛ 3
Експериментална физика

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава физичните величини и техните мерни единици. Анализира точността
на измерването и систематизира видовете грешки.
Планира и извършва физичен експеримент – отчита измервания с различни уреди
и определя стойности на физични величини.

Физичен
експеримент

Обработва получените резултати и ги представя таблично и графично. Оценява
експеримента и интерпретира резултатите.
Използва прости физични и математични модели и алгоритми за решаване на
задачи и проблеми от различни области на физиката.
Демонстрира умения за безопасност при работа с уреди, апарати, вещества и др.
Познава съвременните експериментални изследвания и важните нерешени проблеми във физиката.
МОДУЛ 4
Атоми, вълни и кванти

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Дефинира идеален газ и прилага уравнението за идеален газ в решаването на различни теоретични и практични задачи.
Разбира физичния смисъл на константата на Болцман. Определя ентропията като
мярка за хаоса в термодинамична система.

Молекулна физика и термодинамика
Теория на относителността
Строеж и свойства на микросвета

Дефинира идеална топлинна машина и описва качествено и количествено термодинамичен цикъл в конкретни задачи, свързани с топлинни машини.
Характеризира веществото с коефициент на топлопроводност.
Формулира постулатите на Специалната теория на относителността и анализира
основни релативистки ефекти.
Съпоставя вълновите и корпускулярните свойства на микрочастиците и прилага
основни закономерности за описанието им.
Обяснява количествено спектъра на водородния атом с помощта на модела на Бор.
Обяснява чрез зонната теория свойствата на твърди тела, метали, полупроводници
и диелектрици и описва техните приложения.
Познава новите направления в съвременната квантова физика и наука за материалите. Описва приложения на електромагнитното лъчение и принципно утройство
на съвременните ускорители.
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МОДУЛ 5
Съвременна физика
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Формулира основните методи на астрофизиката и описва устройството и
принципа на действие на оптични уреди и апарати.

Астрономия

Обяснява астрофизичните измервания – фотометрия, астроспектроскопия и
интерферометрия.
Описва положението и движението на небесните тела с основни физични закони.
Описва строежа на Слънцето, проявите на слънчева активност и въздействието
им върху човешката дейност.
Доразвива знанията си за механиката на флуидите за явления, свързани с
повърхностното напрежение на течностите, мокренето и немокренето.

Свойства на материалите
· Свойства на течностите
· Механични, топлинни и електрични
свойства на материалите
Производство и ефективно използване на
електроенергия
Физични основи на
комуникациите
·  Излъчване и разпространение на
звук
· Физика на радио- и
микровълновите комуникации

Разбира значението на топлинните свойства на материалите за ефективно
използване на енергията в бита и в техниката.
Обяснява физичните основи на възобновяемите източници на енергия – вятър,
вода, слънчева активност, и дискутира техните предимства и недостатъци в
сравнение с традиционните енергийни източници.
Описва принципа на действие на различни светлинни източници в бита и
разбира значението на техния спектър на излъчване за ефективно използване
на енергията и възприемането на светлината от окото.
Обяснява принципа на действие на различни музикални инструменти и описва
основните физични характеристики на техния звук.
Разбира физичните основи на излъчване и приемане на радиовълни и микровълни и дискутира ролята на безжичните комуникации в съвременните
технологии за пренасяне на информация, звук и образ.
Разбира значението на нанотехнологиите за съвременния бит и техника и за
опазването на околната среда.
Конструира действащи модели за производство, пренасяне и ефективно използване на енергията.
Изследва експериментално спектър на звук, спектри на източници на светлина,
източници и приемници на микровълни, свойства на хидрофилни и хидрофобни
повърхности, течни кристали.

Приложение № 11
към чл. 4, ал. 1, т. 11
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
· Да се разширят и задълбочат теоретичните знания за химичните процеси, за строежа и свойствата
на неорганичните и органичните вещества, методите за тяхното получаване, идентифициране и доказване, за значението и въздействието им върху околната среда и здравето на човека.
· Да се развият умения за самостоятелно учене и мислене чрез: търсене, систематизиране, представяне, анализиране и оценяване на научна информация от различни източници, формулиране на изводи
и заключения, вземане на решения.
· Да се прилага изследователски подход при планирането и провеждането на химични експерименти,
представянето и интерпретирането на резултатите от тях.
· Да се осъзнаят ролята и значението на химичните знания за решаване на глобални проблеми на
планетата и човечеството, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие.
· Х имичните теоретични и практически знания и умения да послужат като солидна основа за надграждането им в основните университетски химични дисциплини: обща химия, неорганична химия,
органична химия, аналитична химия, физикохимия.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Теоретични основи на химията (72 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Химия на неорганичните вещества (72 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Химия на органичните вещества (72 часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Методи за контрол и анализ на веществата (52 часа).
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МОДУЛ 1
Теоретични основи на химията
Област на
Знания, умения и отношения
компетентност
В резултат на обучението си ученикът:
Използва съвременните представи за строежа на атома за характеризиране на
атомното ядро (протони, неутрони, масово число и изотопи).
Описва същността на квантово-механичните представи за строежа на електронната обвивка (дуалистични представи за електрона, принцип за неопределеност,
атомна орбитала, квантови числа, електронен облак).
Свързва стойностите на квантовите числа с размерите, формата и пространственото разположение на атомните орбитали и електронните облаци.
Строеж на атома
Изразява електронната конфигурация на атоми и йони в основно и на атоми
и Периодична
във възбудено състояние.
таблица
Обяснява структурата на периодичната таблица чрез електронните конфигурации
на атомите.
Разграничава s-, p-, d- и f-елементи по електронна конфигурация и по мястото
им в Периодичната таблица.
Обяснява по графични изображения изменението на свойствата на атомите на
химичните елементи (атомни и йонни радиуси, йонизационна енергия, електронно
сродство, електроотрицателност) в даден период и група в Периодичната таблица.
Обяснява причините за свързването на атомите чрез химични връзки.
Разграничава основни типове химични връзки (йонна, ковалентна полярна и
неполярна, координативна, метална, σ-, π-, проста и сложна, локализирана и
делокализирана).
Изразява със схеми и модели образуването на основни видове химични връзки
(йонна, ковалентна, координативна).
Прилага представата за хибридизация на атомните орбитали при образуването
Строеж и
на ковалентна връзка.
свойства на
Използва стереохимични представи за описване на геометрията на многоатомни
веществата
молекули или йони.
Сравнява ковалентни химични връзки по техни характеристики: енергия, дължина, кратност, полярност, поляризуемост.
Обяснява свойствата на веществата чрез природата на химичните връзки в тях,
с троежа и междумолекулните им взаимодействия.
Обяснява образуването и значението на водородната връзка, като я свързва със
свойствата на веществата.
Класифицира системи от вещества по различни признаци: състояние; хомогенност; брой компоненти.
Разграничава екзотермични и ендотермични процеси според промяната на енталпията и/или промяната на вътрешната енергия на системата.
Прилага закона на Хес за изчисляване на топлинния ефект на химични реакции,
фазови преходи и алотропни превръщания.
Химична
Предвижда възможността за протичане и посоката на химични процеси въз
термооснова на изменението на свободната енергия на системата.
динамика
Характеризира химичното равновесие като състояние с минимум на свободната
енергия на системата.
Изразява химичното равновесие чрез закона за действие на масите.
Обяснява качествено и количествено влиянието на различни фактори (температура, концентрация, налягане) върху равновесния състав на химичната система.
Изразява средна скорост на химичните процеси.
Изразява с кинетично уравнение скоростта на даден химичен процес.
Обяснява влиянието на различни фактори (природа на веществата, концентрация,
налягане, температура, катализатор) върху скоростта на химичните реакции.
Химична кинетика Предвижда промените на скоростта на реакцията при изменение на концентрацията
на реагиращите вещества, налягането (за газови системи) и температурата.
Прилага закономерности, свързани с химичната кинетика и равновесието, за подбор
на оптимални условия за получаване на продукти в промишлеността.
Планира и провежда химичен експеримент за установяване на влиянието на различни фактори върху скоростта на процесите и върху равновесни системи.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разграничава основни характеристики на хомогенните и хетерогенните системи –
фази, компоненти.
Описва явлението адсорбция и значението му за практиката.
Описва свойства на колоиди (вкл. фактори, които влияят върху стабилизацията им).
Обяснява механизма на разтварянето на веществата и факторите, които влияят върху
разтворимостта им.
Прилага връзките между физичните величини маса, обем, плътност, количество вещество за изразяване на количествения състав на системи чрез масова част, масова,
молна и молална концентрация.
Прилага закономерностите за свойствата на разредените разтвори (парно налягане,
температура на кипене и замръзване, осмотично налягане).
Предвижда и изчислява промените на парното налягане, температурите на кипене и
замръзване, осмотичното налягане в зависимост от промяната на състава на разтворите.
Прилага теориите за киселинно-основни равновесия: теория на Арениус; теория на
Брьонстед и Лаури; теория на Люис.
Предвижда възможността за протичане на процеси с участие на електролити.
Използва в изчисления величините: степен на електролитна дисоциация, дисоциационна константа, активност, водороден показател (рН), константите на киселинност
(Kа/рKа) и основност (Kb/рKb), произведение на разтворимост.
Описва действието на буферните разтвори, значението и приложението им в аналитичната практика.
Прилага знания за свойствата на разтвори на електролити, неелектролити и на колоиди към процесите, протичащи в околния свят.
Планира и провежда химичен експеримент за опитно установяване на рН на разтвори
и реакции между електролити.
Предвижда възможността за протичане на окислително-редукционни процеси въз
основа на окислително-редукционните потенциали.
Изразява окислително-редукционни процеси с химични уравнения.
Предвижда продуктите на електролизни процеси.
Описва електрохимични процеси, протичащи при получаване на електроенергия, метали и в галванотехниката.
Предлага начини за предпазване на метали и сплави от корозия.
Анализира и оценява достоверността и полезността от научна гледна точка на информация, като чете, слуша и/или гледа: научен текст, научнопопулярна статия, филм,
събития, отразени в медиите.
Тълкува и оценява информация, представена чрез графики, модели и таблици.
Прилага изследователския подход при провеждане на експерименти: предлага варианти за провеждане на експеримента, наблюдава и измерва, отчита, описва и оформя
в табличен и/или графичен вид резултати, интерпретира данни, прави изводи и заключения.
Наблюдава обекти и явления, предлага хипотези и планира дейности за потвърждаването или отхвърлянето им.
Обработва експериментални данни и извършва изчисления въз основа на тях.
Спазва правила за безопасност при работа с вещества, лабораторни съдове и прибори.
МОДУЛ 2
Химия на неорганичните вещества

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разграничава видове химични елементи в Периодичната таблица според строежа
Класификация и на електронната обвивка на атомите им.
номенклатура на Прилага правила за означаване и наименуване на прости вещества, неорганични
съединения и монодентатни комплексни йони и съединения.
неорганичните
вещества
Класифицира прости вещества, оксиди, хидроксиди и киселини, соли въз основа
на техния състав, строеж и свойства.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва и сравнява по групи и периоди свойствата на s-, p- и d-елементите според
строежа на техните атоми.
Обяснява връзката „състав-строеж-свойства“ за прости вещества и неорганични
съединения (хидриди, оксиди и пероксиди, хидроксиди, киселини и соли).

Строеж и свойства на неорга- Прогнозира свойства на прости вещества на s-, p-, d- елементи и техни съединения.
ничните вещества
Изразява словесно, със схеми и с химични уравнения свойства на прости вещества
на s-, p-, d- елементи и техни съединения, вкл. и координационни съединения.
Описва общи свойства на благородните газове.
Свързва свойствата на химични елементи и техните прости вещества и химични
съединения с разпространението и значението им и с възможностите за използването и въздействието им върху околната среда.
Описва схематично основни химични процеси при производството на черни и
цветни метали, амоняк, азотна и сярна киселина, калцинирана сода.
Коментира екологични и здравни проблеми при производството, преработката
и потреблението на неорганични вещества и възможностите за опазването на
околната среда чрез постиженията на химията и другите науки.
Анализира и оценява полезността и достоверността на информация за неорганичните вещества, като чете, слуша и/или гледа: научен и научнопопулярен текст,
изображение, филм, събития, отразени в медиите.
Прилага изследователски подход при провеждане на експерименти с неорганични
вещества: предлага варианти за провеждане на експеримента, описва и представя
наблюдения и данни в табличен и/или графичен вид, прави изводи и заключения.
Експеримент, из- Наблюдава обекти и явления, предлага хипотези и планира дейности за потвържследване и изчис- даването или отхвърлянето им.
ления
Тълкува и оценява графики, модели и таблици с експериментални данни.

Разпространение,
получаване, опазване на околната
среда и значение
на неорганичните
вещества

Обработва експериментални данни и извършва изчисления въз основа на тях.
Конструира и коментира апаратури за лабораторно получаване и изследване на
свойствата на неорганични вещества.
Спазва правила за безопасност при работа с вещества, лабораторни съдове и
прибори.
МОДУЛ 3
Химия на органичните вещества
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Класифицира органичните съединения по състав, строеж и свойства.
Разпознава по дадени структурни формули представители на различни хомоложни редове (въглеводороди и техни производни), карбоксилни киселини и техни
производни, аминокиселини, въглехидрати, мазнини, сапуни.

Класификация и
номенклатура на
органичните съединения

Наименува по дадена формула органични съединения: алкани, алкени, алкини,
диени, циклоалкани, едноядрени арени, халогенопроизводни, хидроксилни и
карбонилни производни на въглеводородите, амини, карбоксилни киселини и
техни производни, аминокиселини и въглехидрати.
Съставя структурни формули и стереоформули по дадени наименования на органичните съединения.
Класифицира заместителите в ароматните системи като активиращи, дезактивиращи и като o-, p- и m-ориентанти.
Описва химичните връзки в молекулата – хибридно състояние на въглеродните
атоми, валентни ъгли, кратност, вид (σ- и π-връзки), полярност, дължина и енергия.

Строеж
на органичните
съединения

Интерпретира данни и прави изводи за дължината, полярността, стабилността
и реактивоспособността на ковалентните връзки в органичните съединения.
Разграничава изомери и хомолози по дадени структурни формули.
Представя различни видове изомери: конституционни (структурни) – верижни,
позиционни, функционални и пространствени (енантиомери, π-диастереомери)
по дадена молекулна формула.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Определя вида на изомерите по дадени формули.
Разпознава по зададена формула на съединение халогенен заместител и функционалните групи – хидроксилна, карбонилна, карбоксилна, ацилхалогенидна,
анхидридна, естерна, амидна и пептидна, циано- и аминогрупа.
Изразява със структурни формули функционални групи и органични съединения.
Представя конфигурацията на двойка енантиомери с Фишерови и клиновидни
формули и на въглехидрати с формули на Хауърд.
Предвижда свойства на органичните съединения по зададен състав и молекулен
строеж.
Интерпретира данни за изменение на физичните свойства на хомолозите от даден
хомоложен ред, използвайки различни източници.
Класифицира реакции с органични съединения по различни признаци.
Изброява характерни реакции за различни класове органични съединения.
Доказва функционални групи експериментално с качествени реакции.

Свойства на
органичните
съединения

Обяснява влиянието на функционалната група и въглеводородния остатък върху
реактивоспособността и свойствата на органичните съединения.
Изразява със схеми и с химични уравнения получаването, общите и специфичните свойства на въглеводородите (алкани, алкени и алкини, арени) и на техните
производни (халогенопроизводни, алкохоли и феноли, алдехиди и кетони, амини,
карбоксилни киселини).
Изразява със схеми и с уравнения свойства на органични вещества с важно биологично значение: мазнини (хидролиза, осапунване и хидриране), монозахариди
(окисление, редукция, присъединителни реакции, естерификация, ферментация),
ди- и полизахариди (хидролиза), α-аминокиселини (реакции на амино- и карбоксилната група) и белтъци (хидролиза).
Изразява с уравнения реакции на полимеризация и поликондензация.

Описва методи за преработка на нефта и възможности за приложение на получените продукти като горива и суровини за органичния синтез.
Оценява екологични и здравни проблеми на добиването, преработката и потребРазпространение, лението на органични вещества.
Обсъжда възможности за оползотворяване или обезвреждане на отпадъчни или
приложение и
странични продукти от химични производства.
значение на
органичните
Коментира по зададени критерии продукти, използвани в ежедневието храни,
вещества
хранителни добавки, лекарства, сапуни, синтетични миещи вещества, козметика,
тъкани за облекла, лакове, бои, разтворители, пластмаси.
Аргументира значението на α-аминокиселините, белтъците, въглехидратите,
мазнините и витамините за живота.
Анализира и оценява достоверността и полезността на информация от научна
гледна точка, като чете, слуша и/или гледа: научен текст, научнопопулярна статия, изображение, филм, събития, отразени в медиите.
Тълкува и оценява информация, представена чрез графики, модели и таблици.

Експеримент,
изследване и
изчисления

Прилага изследователския подход при провеждане на експерименти с органични
вещества: планира варианти за провеждане на експеримента, конструира апаратура, наблюдава, описва и оформя в табличен и/или графичен вид резултати,
прави изводи и заключения.
Предлага методи за получаване, доказване, разделяне и изследване свойствата
на органични вещества.
Определя експериментално наличието на белтъци, въглехидрати и витамин С
в различни продукти.
Обработва експериментални данни и извършва изчисления въз основа на тях.
Конструира и коментира апаратури за лабораторно получаване и изследване на
свойствата на органични вещества.
Спазва правила за безопасност при работа с вещества, лабораторни съдове и
прибори.
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МОДУЛ 4
Методи за контрол и анализ на веществата
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Описва основни методи за анализ на вещества и приложението им в аналитичната практика.
Описва начини за вземане, подготовка и съхраняване на проби за анализ.

Планира процедура за химически анализ на проби.
Основи на съвреИзвършва основни аналитични операции: претегляне, измерване на обем,
менната аналитичприготвяне на разтвори, сушене.
на химия
Прилага основни стехиометрични изчисления, свързани с аналитичната практика.
Анализира и представя данни от аналитични процедури.
Планира и извършва експерименти за разделяне на вещества от техни смеси:
филтруване, дестилация, хроматография, екстракция, сорбция.
Планира експерименти за разпознаване и доказване на вещества.
Доказва опитно чрез качествени реакции катиони и аниони в разтвор и функционални групи в органични съединения.
Качествен химичен Представя словесно или с химични уравнения качествени реакции.
анализ
Предвижда възможности за образуване на утайка и превръщане на една утайка
в друга въз основа на данни за произведението на разтворимост.
Прави изводи и заключения за състава и строежа на вещества въз основа на
данни от качествения анализ.
Пресмята pH на разтвори въз основа на числени данни.
Определя експериментално рН на разтвори.
Количествен хими- Описва основни понятия и принципи на обемния анализ.
чен анализ
Определя концентрацията на киселини и основи чрез титруване.
Използва данни от титруване за изчисляване на количествения състав на
разтвори.
Инструментални
методи за анализ

Описва основни принципи и възможности на инструменталните методи за
анализ: пламъкова фотометрия, УВ- и ИЧ спектрофотометрия, ЯМР, масспектрометрия.
Прогнозира състав и строеж на органични съединения въз основа на експериментални данни.
Открива присъствието на конкретни вещества в проби от околната среда и храни.

Приложение на
аналитичните методи

Прилага изследователски подход при провеждане на химичен анализ: предлага
варианти за провеждане на експеримент; отчита резултати; използва получените
данни за изводи и заключения.
Оценява състоянието на околната среда по данни от химичен анализ.
Оценява необходимостта от контрол и анализ на веществата.
Предлага варианти на решение на проблеми, свързани със замърсяването на
околната среда.

Приложение № 12
към чл. 4, ал. 1, т. 12
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
· Да разшири и задълбочи знанията и уменията за музикалната култура на учениците чрез усвояване
на компетентности по теория и история на музикалното изкуство.
· Да развие умения за културно-творческа изява.
· Да формира модели на поведение за активна музикална култура на учениците като част от системата на съвременната култура.
· Да осъзнае ролята на музикалната култура като съществен фактор в глобализацията на съвременния свят.
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Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – Музикална култура (36 часа + 31 часа = 67 часа)
· МОДУЛ 2 – Теория на музиката (36 часа + 31 часа = 67 часа)
· МОДУЛ 3 – Музикален инструмент/пеене (36 часа + 31 часа = 67 часа)
· МОДУЛ 4 – Пиано/електронни инструменти (36 часа + 31 часа = 67 часа).
МОДУЛ 1
Музикална култура
Област на
компетентност

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

Познава разнообразието на форми и функционирането на фолклора в миналото и днес.
Изразява мнение в учебни дискусии по актуални музикално-културни проблеми.
Определя по своя преценка характерни явления в музикалната култура на 20
Музика, култура,
и 21 век.
общество
Коментира разнообразието на митологични и религиозни теми и сюжети през
различни исторически епохи.
Коментира ролята на музиката в съвременни синтетични жанрове – кино,
театър, мюзикъл, ТV шоу и др.
Стилове

Анализира особеностите на стиловете в европейската музика до 20 век.
Отнася познати музикални произведения към съответни стилове.
Анализира стилови взаимодействия и форми на синтез в музиката на 20 век.
Анализира взаимодействието между форма, жанр и стил в музиката.

Музикални
форми

Анализира основни принципи на формообразуването.
Ориентира се в строежа на прости песенни и инструментални форми в различни жанрове и стилове.
Открива принципите на формообразуването в рондо и вариационна форма.
Познава музикални произведения в сложна триделна и сонатна форма.
Познава структурата на сонатно-симфоничния цикъл.

Музикални
жанрове

Проследява развитието на жанра „песен“ от древността до днес.
Разпознава особеностите на вокално-инструменталните жанрове (меса, кантата,
пасион, мадригал и др).
Знае видовете камерно-инструментални жанрове и техните особености.
Знае симфоничните жанрове и техните особености.
Знае принципните различия в драматургията на музикално-сценичните жанрове: опера, балет оперета, мюзикъл.

Съвременна
популярна
музика

Открива смисъл и послания в популярната музика.
Знае основните стилове в съвременната популярна музика.
Ориентира се в стиловите разновидности на рок музиката.
Знае основните направления в развитието на джаза.

България в
световната
музикална
култура

Познава основни етапи от развитието на българската музикална култура.
Коментира многообразието на българския музикален фолклор.
Знае десет български музиканти и музикални формации (вокални, инструментални, вокално-инструментални).
Посочва пет явления в българската музикална култура с международно признание.
МОДУЛ 2
Теория на музиката

Област на
компетентност

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

Теория на
музикалните
елементи

Притежава базисни знания за акустичните основи на звука; качествата на тона
(височина, сила, трайност, тембър) и начините за записването им.
Разчита (и използва) правилно елементите на линейно-нотната система.
Знае същността и изразния смисъл на елементите на музикалната изразност.
Знае принципите на метроритмичната организация в равноделни и неравноделни метруми и размери.
Ориентира се в спецификата на ладовите наклонения мажор и минор и техните
проявления в европейската музика. Знае спецификата на строежа на интервали,
акорди, гами на мажорни и минорни тоналности.
Ориентира се в квинтово-квартовия кръг на тоналностите.
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Област на
компетентност

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

Развитие на
музикален слух

Възпроизвежда точно мелодични фрази от различни интонационни стилове
(български фолклор, класика, съвременна музика и др.).
Възпроизвежда точно разнообразни ритмични групи в равноделни и неравноделни размери.
Интонира точно мелодични и хармонични интервали (1 – 8); мажорни и минорни тризвучия в основна форма и обръщенията им; гами на мажорни и
минорни тоналности в натурален, хармоничен, мелодичен и бихармоничен вид.
Импровизира ритмичен съпровод към мелодии в равноделни и неравноделни
размери; каденца (заключение) на мелодии в различни интонационни стилове.

Солфежни
дейности

Анализира слухово мелодични и хармонични интервали (1 – 8); тризвучия в
основен вид и обръщенията им; гами на мажорни и минорни тоналности в
натурален, хармоничен, мелодичен и бихармоничен вид.
Анализира по слух видове хармонично движение при леки двугласни последования – паралелно, право, странично, противоположно.
Солфежира точно мелодии в равноделни и неравноделни размери, в тоналности
до 2 арматурни знака, в едногласна и лека двугласна фактура.
Записва едногласна музикална диктовка с алтерации в тоналности до 1 арматурен знак; кратко метроритмично последование в равноделни и неравноделни
размери; кратки мелодически последования от изучаваните интервали.
МОДУЛ 3
Музикален инструмент/пеене

Област на
компетентност

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

Свирене на музи- Придобива изпълнителски навици и инструментално-технически/вокални умения.
кален инструмент/ Изпълнява музикален материал съобразно личните си възможности и по препеене
ценка на преподавателя.
Музикална практика
Музикално приложение

Предлага лична интерпретация при музициране.
Проявява сценично поведение (умения за изява пред публика).
Знае стиловите особености на музикалния репертоар, който изпълнява.
Изразява собствена естетическа позиция относно репертоара за изпълнение.
Анализира критично свое и чуждо изпълнение (проявява критично отношение).
Записва с ноти по памет популярни мелодии.
МОДУЛ 4
Пиано/електронни инструменти

Област на
компетентност

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

Свирене на музикален инструмент – пиано

Придобива изпълнителски навици и музикално-технически умения и сръчности.
Свири различни по стил, жанр и трудност пиеси според възможностите си и по
преценка на преподавателя.
Свири леки клавирни акомпанименти на познати песни.

Музикална
практика

Разучава и свири солфежни упражнения.
Транспонира на инструмент познати мелодии.
Познава/владее основни изпълнителски техники.
Познава възможностите на електронните и дигиталните инструменти.
Усвоява различни клавирни фактури.
Знае стиловите особености на музикалния репертоар.

Приложение № 13
към чл. 4, ал. 1, т. 13
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
· Развиване на художествената култура на учениците чрез усвояване на фундаментални знания от теория
и история на изобразителните изкуства.
· Стимулиране на способности за творческо себеизразяване чрез прилагане на базисни изобразителни
изразни средства.
· Коментиране на визуалната култура като част от системата на съвременната култура.
· Разбиране ролята на визуалната култура като съществен фактор в глобализацията на съвременния свят.
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Задължителни модули:
· МОДУЛ 1 – Теория на изкуството (67 часа)
· МОДУЛ 2 – Изкуство и изразни средства (134 часа)
· МОДУЛ 3 – Визуална култура (36 часа)
· МОДУЛ 4 – Дигитални изкуства (31 часа).
МОДУЛ 1
Теория на изкуството
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Открива основни функции (познавателна, комуникативна, утилитарна, адаптивна) на
изобразителното изкуство в неговото общо развитие.

Изкуство и наука

Демонстрира знания за взаимовръзки и влияния на научни теории и постижения
(философия, естетика, психология, физика, химия, биология) върху съдържанието и
изразните средства на изобразителното изкуство.
Оценява значението на взаимовръзките между наука и изкуство за съвременната
художествена култура.
Определя влиянието на религията върху съдържанието и изразните средства на изобразителното изкуство.

Изкуство и
религия

Демонстрира разбиране за ролята на изкуството като средство за разпространение и
влияние на религиите в обществото.
Коментира многообразието на митологични и религиозни теми и сюжети през различни исторически епохи.

Изкуство и
политика

Формулира основни функции на изобразителното изкуство в етапите на неговото
историческо развитие.
Демонстрира знания за влиянието на социалните промени върху развитието на изкуството.
Дискутира свободата на личността в изкуството през различни исторически периоди.
Разбира връзката между изкуство и икономика.

Изкуство и
икономика

Демонстрира знания за творческия процес като система от връзки между художник,
творчески продукт и пазар на изкуството.
Дискутира ролята на изкуството и креативните икономики в съвременния свят.
МОДУЛ 2
Изкуство и изразни средства

Област на
компетентност

Форма

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Разпознава принципи на формообразуване в изобразителното изкуство през различни
епохи.
Прилага различни начини за изграждане на форма в изобразителна дейност.
Анализира начини за изграждане на формата в различни видове изобразителни изкуства.
Съпоставя реално и картинно пространство.

Пространство

Цвят

Пропорции

Демонстрира знания за основни характеристики на пространството в изкуството през
различни епохи.
Дискутира разнообразие от методи и принципи за изобразително представяне на
пространство.
Определя значението на цвета като изразно средство в изкуството през различни
епохи.
Прилага познания за цвета като изразно средство в изобразителна дейност.
Анализира подражателните, условните, метафоричните, символичните и експресивните функции на цвета.
Разбира универсални закономерности и принципи за пропорциите (канон, златно
сечение, комбинаторика, ергономия).
Използва мащаб и пропорции в творчески проекти.
Дискутира особеностите на пропорциите на човешката глава и тяло.
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МОДУЛ 3
Визуална култура
Област на
компетентност

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

Разбира особеностите на изобразителното изкуство като част от духовната култура.
Изкуство и кулИзследва взаимовръзките на изкуството с различни културни институции.
турни институции
Дискутира различни критически модели за интерпретиране на изкуството.
Познава критерии за оценка на изкуството в условията на съвременната популярна култура.
Изкуство и худо- Демонстрира знания за обществената функция и значението на изобразителното
жествена ценност изкуство.
Дискутира различни гледни точки към съдържанието и визуалните характеристики на съвременния свят.
Разбира връзката между архитектура и социална среда.
Синтез на изкуствата

Дискутира различни форми за проява на изкуства в градска среда.
Коментира форми на взаимодействие между изобразителното и други видове
изкуства.
МОДУЛ 4
Дигитални изкуства

Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава различни технологии и средства за цифрово манипулиране на образи.

Изкуство и дигитални технологии

Използва възможности на различни дигитални форми на изкуство.
Анализира възможности за взаимодействие между традиционни и дигитални средства
в изкуството.

Описва естетически особености на взаимовръзката изкуство и виртуална среда.
Изкуство и виртуСъздава художествени онлайн проекти.
ална реалност
Анализира различни интерактивни форми на изкуство.
Описва форми на изкуство, които включват електронно генeрирани светлинни, звукови и тактилни стимули.

Мултисензорни
форми на изкуство Демонстрира знания за различни мултисензорни форми на изкуство.

Дискутира идеи за връзката между изкуство и технологии на бъдещето.

Приложение № 14
към чл. 4, ал. 1, т. 14
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Профилираната подготовка по предприемачеството е ориентирана към изграждане на основни знания, умения и отношения за успешно продължаване на обучението в университет и стартиране на собствен бизнес. Обучението акцентира върху развитието на предприемаческа култура и произтичащите от
нея качества, умения и отношение към предприемачеството. Тази култура е основана на проактивното
поведение, развиване на иновативност и инициативност на младите хора, на способността им да работят
в екип, на чувството им за отговорност и на мотивацията им за успех.
Основната цел на профилираното обучение по предприемачество е да формира икономическа култура, управленски умения, компетентности и модели на поведение в областта на предприемачеството. За
постигането на тази цел са предвидени четири модула, реализирани чрез комплекс от активни учебни
методи.
Специфичните цели на профилираната подготовка по всеки модул са:
· познаване, анализиране и интерпретиране на процесите, личностните черти и поведението, свързани
с успешно кариерно развитие и изява в предприемачеството;
· познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основните принципи на пазарната
икономика и формиране на икономическо мислене;
· получаване на познавателни и практически умения за лидерство, стартиране на предприемаческа
дейност и реализиране на бизнес идеи;
· познаване и прилагане на умения за ефективна и ефикасна работа в екип, реализиране на основните
управленски функции и информирано вземане на решение.
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В резултат на профилираната подготовка по предприемачество учениците ще формират и усъвършенстват способностите си за самооценка и оценка в рамката на цялостен модел на индивидуално и групово
поведение. Този модел осигурява основа за решаването на задачи в областта на предприемаческата дейност и кариерното развитие. Чрез профилираната подготовка учениците:
· ще бъдат стимулирани да изградят повече доверие в себе си чрез поемането на отговорност;
· ще развият своята изобретателност и креативност чрез подходящи методики на обучение, съобразени с тяхната възраст;
· ще надградят важни умения, като вземането на информирано решение, способността да се работи
в екип, решаването на проблеми, създаването на партньорски мрежи и т.н.
В обобщен вид знанията, уменията и отношенията, формирани в резултат на профилираното обучение по предприемачество, могат да се изведат по следния начин:
1. Знания – включват познаването на възможностите за лична и професионална дейност в съвременната динамична социална среда, в т.ч. разбирането на икономическите механизми, предприемаческия процес и жизнения му цикъл, управленската дейност, етичните норми и социалната отговорност, лоялната към обществото стопанска дейност и т.н.
2. Умения – включват способността за проактивно управление на организирани дейности и възможността да се работи иновативно както самостоятелно, така и в сътрудничество в екип. От съществено значение за формирането на ефективни умения е преценката относно собствените силни и
слаби страни, както и относно поемането на необходимите рискове.
3. О тношения – свързани са с особеностите на предприемаческия подход, който се основава на инициативност, проактивност, независимост и новаторство в личния, социалния и професионалния
живот. Изгражданите отношения са насочени и към мотивацията и решимостта на индивида за
постигане на лични и колективни цели на работното място, както и социална ангажираност.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Предприемачество и кариерно развитие (36 часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Пазарна икономика (72 часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Стартиране на собствен бизнес (98 часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Управление на предприемаческата дейност (62 часа).
МОДУЛ 1
Предприемачество и кариерно развитие
Област на
компетентност

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

Личността на
предприемача

· Р
 азбира и обяснява мотивацията, личностните черти и компетентностите,
които водят до успешна изява в предприемаческата дейност.
· И дентифицира и подрежда по значимост своите професионални интереси и
предпочитания.
· А нализира и оценява обективно своите способности и лидерски потенциал.
· О босновава предприемането на определено бизнес поведение и евентуалните
последици.
· Демонстрира умения за решаване на проблеми, поемане на риск и справяне
с конфликтни ситуации.
· Демонстрира визуално и творческо мислене в процеса на работа.

Изследване
на кариерата

· П
 ознава основните сектори в икономиката и оценява възможностите за предприемаческа инициатива.
· Познава и аргументира моделите на труд и трудова заетост.
· А нализира и прави избор на кариера с оглед на социалните и технологичните
промени.
· И зползва и сравнява различни източници и ресурси за кариерна информация.
· О ценява предимствата, затрудненията и предизвикателствата при избора на
кариера.
· П реценява личния си потенциал в конкретна конкурентна социо-икономическа среда.

· А
 ргументира необходимостта от съгласуваност на кариерните цели с натрупаните знания и опит.
· Умее да планира дейности за кариерно ориентиране и уточняване на профеПредприемачесионалните си намерения.
ство и планиране · Познава техники за търсене и намиране на работа.
на кариерата
· Р азбира и осъзнава силните и слабите страни на алтернативата за кариерно
развитие в предприемачеството.
· Демонстрира готовност да взема кариерни решения, за които може да поеме
отговорност.
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МОДУЛ 2
Пазарна икономика
Област на
компетентност
·
·
Пазарната иконо- ·
мика като фунда·
мент на пред·
приемаческата
дейност
·
·

Производствени
ресурси

·
·
·
·

·
·
·
Търсене и предла- ·
гане
·
·
·
·
·
·
Пазарна среда на ·
предприемачеството
·
·
·
·
Нормативна база
за предприемачеството

·
·
·
·

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
Познава основните закономерности, принципи и механизми на пазарната икономика.
Разбира ролята на частната собственост, ценовата система, пазарната конкуренция и предприемачеството като стълбове на свободната стопанска инициатива.
Разграничава и сравнява по какъв начин пазарите и доброволната размяна подпомагат организацията на производството и разпределението на стоките и услугите.
А нализира кръгообразния поток на пари-ресурси-продукти.
И дентифицира закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари.
Обяснява функционирането на видовете икономически системи.
Познава и анализира основните икономически алтернативи, които стоят пред
съвременното общество.
А ргументира важността на предприемачеството за икономическия растеж.
Разграничава и систематизира видовете производствени ресурси.
Познава и аргументира механизмите на образуване на пазарните цени на стоките
и услугите в зависимост от производствените фактори.
Дефинира понятието „алтернативни разходи“ и аргументира защо то е важно за
пазарната икономика.
Познава веригата за създаване на „добавена стойност“.
Познава ключовата роля на цените в условията на пазарна икономика.
Дефинира понятието „търсене“ и илюстрира неговия ценови ефект.
Разбира разликата между ценовия ефект и измененията в търсенето.
Дефинира понятието „предлагане“ и илюстрира неговия ценови ефект.
Познава и аргументира понятието „равновесна пазарна цена“ и обяснява как
равновесните цени предоставят значима информация и стимули за производителите и потребителите.
Разграничава моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията.
Умее да обвърже пазарните механизми с характеристиките на бизнес средата.
И дентифицира и обяснява факторите на пазарната среда на предприемачеството.
А ргументира влиянието на пазарната конкуренция върху развитието на икономиката и предприемачеството.
О ценява и подрежда по значимост факторите, влияещи върху конкурентоспособността.
А ргументира основните европейски, национални и организационни аспекти на
конкурентоспособността.
И дентифицира ключовите конкурентни предимства на стопанските организации
в съвременната икономика, базирана на знанието.
Познава особеностите на финансовите пазари и как те помагат на предприятията
да получат капиталови ресурси.
Разбира икономическата роля на държавата и осъществяването на икономическата є политика.
Познава нормативната база и организационно-правните форми на бизнеса.
Разграничава предимствата и недостатъците на едноличната собственост, съдружията и акционерните дружества.
А ргументира ролята на нормативната база за регулиране и насърчаване на предприемаческата дейност.
Познава и обяснява начина на организиране на стопанските единици в малкия
и средния бизнес.
МОДУЛ 3
Стартиране на собствен бизнес

Област на
компетентност

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

· У
 мее да разбира и осъзнава стратегическия фокус на иновативната идея за
продукта.
· Р азличава видовете иновации.
Идентифициране
· О риентира се и разбира заинтересованите страни, взаимоотношенията и прина потребностите
оритетите им.
на пазара
· П рави разграничение между наблюдение на проблемна област, откриване на
проблем и идентифициране на потребността.
· О рганизира и осъществява различни форми на маркетингово проучване.
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
· У
 мее да класифицира и анализира видовете проблеми на потребителите.
· З нае да дефинира проблема, да определи и документира конкретната потребност от продукта.
· И ма отношение към ползите от продукта и рисковете, свързани с производството му.
· Умее да раздели пазарните потребности в групи (сегменти) и определя характеристиките им.
· Умее да генерира предприемаческа идея и обсъждането є в екип.
· Умее да сравнява алтернативите и да взема обосновани решения при избора
на идея за конкретен продукт.
· Умее да представи и защити аргументирано идеите си.

· О
 риентира се във възможностите за ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност.
Осигуряване на · Познава различни технологии за създаване на продукт.
ресурси и
· Познава и използва лидерски умения за формиране на екип.
среда за старти- · Познава възможностите и формите за финансово осигуряване.
ране на предпри- · О ценява основните правни форми и възможности за избор на подходяща оремаческа дейност
ганизационна форма на предприятието.
· О съзнава принципите и планира защита на интелектуалната собственост при
осъществяване на предприемаческа дейност.
· Р
 азбира стратегическата и практическата стойност на бизнес плана.
· Р азпознава и идентифицира потребителите на бизнес плана.
· О съзнава, че бизнес планът е основното средство за комуникация със заинтересованите страни.
Разработване на
· Получава познавателни и практически умения за разработване на бизнес план.
бизнес
· Р азбира и оценява структурата и съдържанието на бизнес плана.
план за предпри· Познава етапите за разработване и представяне на бизнес плана.
емаческа дейност
· Генерира, описва и форматира по конкретни изисквания структурата и елементите от съдържанието на бизнес плана.
· Умее да представи публично бизнес план и да защити аргументирано позициите си.

Разработване на
проект за
конкретна дейност

· П
 ознава и различава проект и производствен процес.
· Р азграничава дейностите по разработване, управление и изпълнение на проект.
· О риентира се в елементите на проекта в международен, национален и локален
контекст.
· Дефинира потребителите на проекта.
· Умее да представи и защити идеите си за проектиране, производство, предлагане и получаване на финансов резултат.
· Умее да разработи конкретен проект в определена област и да представи възможности за реализацията му.
МОДУЛ 4
Управление на предприемаческата дейност

Област на
компетентност

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

·Х
 арактеризира управлението като процес и дейност, отделните управленски функции и принципите на управление.
· Характеризира и обяснява управленската функция планиране.
· Разграничава стратегически, тактически и оперативен план.
· Характеризира и обяснява видовете управленски стратегии, както и необходимостта
Основни управленот стратегическо управление.
ски функции –
· Характеризира и обяснява управленската функция организиране, определя, идентипланиране, органифицира и разграничава видовете организациoнни структури с техните особености.
зиране, ръководе- · Характеризира и обяснява управленската функция ръководене.
не, контролиране · Дискутира качествата и изискванията към ръководителя.
· Характеризира и обяснява управленската функция контролиране.
· Описва начините, основните етапи и особеностите на контрола и видовете контрол
на предприятието.
· Аргументира значението на управлението на качеството като ключово конкурентно
предимство.
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Област на
компетентност

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

Вземане на управленско решение

· П
 ознава същността и етапите на вземане на управленско решение и оценява
алтернативни решения.
· С равнява начините на вземане на управленско решение на различните равнища на управление.
· Д искутира важността на качеството на информационните потоци от различните източници при вземането на управленско решение.
· И дентифицира видовете управленски решения според управленската йерархия.
· Д искутира същността на стиловете управление в зависимост от организационната култура.
· О съзнава необходимостта от стратегическо мислене и вземане на стратегически управленски решения.

· П
 ознава основните функции на управление на човешките ресурси – планиране, подбор, развитие и задържане на кадрите.
· Познава и оценява връзката между ефективното управление на човешките ресурси и влиянието им върху ефективността на предприятието.
· О писва взаимоотношенията между процеса на планиране на човешките ресурси и останалите дейности в предприятието.
Управление на чо· Д искутира необходимостта от прогнозиране на потребностите от квалифицивешките ресурси
рани кадри.
· С равнява различните начини и техники за търсене и подбор на кадри.
· И дентифицира начините за мотивация на човешките ресурси.
· Д искутира средствата и начините, използвани за формиране на система за развитие на човешките ресурси.
· С равнява вертикалното и хоризонталното кариерно развитие.
· Х арактеризира и обяснява комуникациите в предприятието и използването на
ИКТ в управлението.
Комуникация и
· Разпознава и разграничава различните видове управленски информационни
използване
системи.
на информационни
и комуникационни · Познава целите, методите и процедурите за внедряване и използване на ИКТ
технологии (ИКТ)
в управлението.
в управлението
· Разбира връзката между ефективното управление на предприятието и внедряването на съвременни ИКТ.

Приложение № 15
към чл. 4, ал. 1, т. 15
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА
Профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт е избор на ученика, продиктуван от
неговите лични интереси в сферата на физическата култура. Изучаването на учебното съдържание създава условия за задълбочаване и систематизиране на усвоените знания, двигателнитe умения и навици,
придобити в първия гимназиален етап на средната образователна степен, както и овладяването на нови
знания, умения и отношения, насочени към личното и общественото развитие и благополучие. Чрез нея
се осигурява по-голяма възможност за плавен преход и продължаване на обучението по физическо възпитание и спорт и след завършване на средното образование като избор на университетски специалности
в научни и/или приложни области на висшето образование.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
· Формиране на физическа и спортна култура.
· Придобиване на знания и умения за популялизиране на физическата активност и спорта.
· Придобиване на знания и умения за организиране и управление на свободното време в подкрепа на
устойчивото развитие и здравословния начин на живот.
· Разбиране и отстояване на хуманните цености в обществото чрез физическото възпитание и спорта.
· Формиране на знания и умения за научноизследователската дейност.
Задължителни модули:
·М
 ОДУЛ 1 – Спортно усъвършенстване по вид спорт (103 учебни часа)
·М
 ОДУЛ 2 – Спортна анимация (116 учебни часа)
·М
 ОДУЛ 3 – Олимпизъм и олимпийски принципи (18 учебни часа)
·М
 ОДУЛ 4 – Наука и спорт (31 учебни часа).
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МОДУЛ 1
Спортно усъвършенстване по вид спорт
Специфични за конкретния модул цели
· Притежаване на физически, технико-тактически, психологически и личностни качества за постигане на спортни постижения в резултат на участие в учебно-тренировъчен и състезателен процес.
· Притежаване на теоретична подготовка за специфичната общоприета спортна терминология.
· Познаване на състезателните правила и тяхното прилагане в състезателна обстановка.
· П ланиране на физическата и спортната подготовка.
· Вземане на адекватни решения за преодоляване на различни проблеми/препятствия в учебно-тренировъчната и състезателната дейност.
Област на
компетентност

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

Физическа
подготовка

Притежава ниво на обща и специална физическа подготовка.
Притежава умения за преодоляване на физическа умора при специфични физически натоварвания.

Притежава и прилага технико-тактически умения в учебно-тренировъчен и
спортносъстезателен процес.
Технико-тактичеПритежава и прилага вариативност на технико-тактически действия, адекватно
ска подготовка
на състезателната обстановка.
Анализира и дискутира тактически ситуации по вида спорт.
Психологическа
подготовка

Прилага начини за преодоляване на психическата/умствената умора.
Моделира личностни и психологически качества за преодоляване на различни
проблемни ситуации.
Използва норми на етично поведение към съотборници, противник, официални
лица и прилага принципите за честна игра.

Теоретическа
подготовка

Използва специфичната общоприета спортна терминология в избрания вид спорт.
Прилага официалните правила в състезателна обстановка и съдийства.
Притежава основни знания за планиране на спортната подготовка.
Разбира вредата от употребата на забранените вещества и се противопоставя на
използването им.
МОДУЛ 2
Спортна анимация

Специфични за конкретния модул цели
· Усъвършенстване на двигателните знания, умения и навици чрез овладяването на различни видове
спорт със спортно-рекреативна и спортно-анимационна насоченост.
· Поддържане на здравословното състояние на организма чрез средствата на физическото възпитание
и спорта.
· Придобиване на знания и умения за спортно-анимационни дейности.
· Придобиване на знания и умения за рекреативни (възстановителни) процедури и терапии.
· Придобиване на знания и умения за управление на спортно-рекреативни и спортно-анимационни
дейности.
Област на
компетентност

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

Организация и
управление на
спортно-рекреативни и спортно-анимационни
дейности

Планира, организира и участва в спортни празници и туристически прояви – излети и преходи в планински условия.
Организира, провежда и участва в състезания с подвижни, щафетни и забавни
игри при различни условия (на открито и закрито, на пясък, сняг, във вода).
Организира, провежда и участва в празнични конкурси, карнавали и тематични дни.

Спортна и танцова
подготовка

Притежава и прилага знания и умения от индивидуални и колективни спортове
със спортно-рекреативна и спортно-анимационна насоченост.
Притежава знания и умения по ритмика и танци.

Прилага релаксиращи терапии.
Рекреация и възПрилага и използва разнообразни средства за възстановяване.
становяване
Знае и прилага техники за самомасаж.
МОДУЛ 3
Олимпизъм и олимпийски принципи
Специфични за конкретния модул цели
· Формиране на нравствените ценности на олимпизма и тяхното отстояване в живота.
· Познаване на актуалните проблеми на гражданското общество в спорта.
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Област на
компетентност

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

Олимпизъм и
олимпийско движение

Познава и прилага етичните принципи и моралните ценности на олимпизма в
спортните изяви, училищния живот и в обществото.
Участва и съдейства в педагогически инциативи, организирани от Българския
олимпийски комитет и неговите структури.

Гражданско общество и спорт

Познава актуалните проблеми на гражданското общество, свързани с ксенофобията, расизма и хулиганството в спорта.
Използва и прилага средствата на физическото възпитание и спорта за ограничаване и противопоставяне на антикултурата в спорта.
МОДУЛ 4
Наука и спорт

Специфични за конкретния модул цели
· Овладяване на знания и умения за научноизследователската дейност във физическото възпитание
и спорта.
· Познаване на научния контрол във физическото възпитание и спорта.
Област на
компетентност

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

Познава основите на научноизследователската дейност във физическото възпитание и спорта.
Познава различни изследователски методи.
НаучноизследоваПознава и използва научната литература във физическото възпитание и спорта.
телска дейност
Познава и работи с основни технически и механични средства за измерване.
Познава и работи с основни електрически и електронни средства за изследване.
Познава и работи с основни оптически технически средства.
Научен контрол
6769

Познава тестове – видове, особености и приложение за научния контрол във
физическото възпитание и спорта.
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С Т Р. 9 9

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 5 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кичево, община Аксаково,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6785
ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на гр. Суворово, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на гр. Суворово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6786
ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Просечен, община

Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Просечен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6787
ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Николаевка, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Николаевка.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6788
ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Левски, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Левски.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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.
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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
6789
ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Калиманци, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Калиманци
(без територията, за която кадастралната карта
и кадастралните регисти са одобрени със Заповед № РД-18-03-3 от 17.12.2010 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна).
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6790
ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Изгрев, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Изгрев.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6791
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ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Дръндар, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Дръндар.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6792
ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Чернево, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Чернево.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6793
ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 8 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за частта от землището на с. Баново, община
Суворово, област Варна, която е разположена
извън строителните граници на с. Баново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2016 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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
6794
ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 12 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Килифарево, община Велико
Търново, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.07.2016 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
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
6795
ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 13 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на с. Свети Спас, община
Долна баня, област София, която е разположена
извън строителните граници на с. Свети Спас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.07.2016 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
6796
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ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 13 юли 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от землището на гр. Долна баня, община
Долна баня, област София, която е разположена
извън строителните граници на гр. Долна баня.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.07.2016 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
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
6797

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 371
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-485 от 2013 г. от Йордан
Ангелов – управител на НПИ „Нови енергийни
източници“ – ООД, и Тодор Георгиев – управител на ЕТ „Клима Тоналс“, с искане за разрешаване изработване на проект за изменение на
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1606.517,
68134.1606.2591, 68134.1606.2592, 68134.1606.2593,
68134.1606.2594, 68134.1606.2595, 68134.1606.2596,
68134.1606.2597 по ККР, попадащи в УПИ II – „За
нови енергийни източници“, кв. 24, м. Витоша
ВЕЦ „Симеоново“, район „Студентски“.
Към заявлението е приложена скица-предложение (мотивирано предложение) за изменението му съгласно чл. 135, ал. 2 ЗУТ, скици по
ККР, издадени от СГКК – София, комбинирана
скица за пълна или частична идентичност по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона – (Смф).
Скицата-предложение и представените документи са разгледани от ОЕСУТ, като с Решение
по протокол № ЕС-Г-2/3 от 14.01.2014 г., т. 22, е
предложено главният архитект на СО да издаде
заповед за разрешаване на устройствена процедура при задължително спазване на условията на
отделите в НАГ. С решението ОЕСУТ дава следното служебно предложение: съгласно чл. 113,
ал. 2 ЗУТ при изработване на ПУП следва да
се представи проект за РУП, да се прецизира
предложеното застрояване с оглед изпълнение
на нормите на чл. 31 и 32 ЗУТ.
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Със Заповед № РД-09-50-116 от 18.02.2014 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект ИПРЗ и РУП.
Проведени са процедурите по чл. 124, ал. 2
ЗУТ, което е удостоверено с писмо № 6602-25-(1)
от 17.04.2014 г. на главния архитект на район
„Студентски“.
Представено е заснемане на едроразмерната
растителност и дендрологична оценка, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО, № ЗС-2600350/29.04.2014 г./20.05.2014 г., като е поставено
условие: „Да се запази съществуващата растителност с изключение на № 6, 11, 18, 19, 20, 21,
34, 38 и 40.“
Представени са изисканите съгласувания с
експлоатиращите предприятия.
Проектът за ПУП е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо изх. № 6602-64-(6) от
19.11.2014 г. район „Студентски“ е удостоверил,
че при проведената процедура по съобщаване
на заинтересованите лица са постъпили 2 възражения с вх. № 6602-298-(6) от 29.09.2014 г. и
№ 9401-109 от 17.10.2014 г.
Възраженията и проектът са разгледани на
заседание на ОЕСУТ, като с решение по протокол
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 16, са направени
служебни предложения и частично са уважени
постъпилите възражения.
Представен е преработен и коригиран проект
съгласно решенията на ОЕСУТ.
Представени са съгласувания, писма и становища от експлоатиращите предприятия: „Виваком – БТК“ – ЕАД, № 94-Н-29 от 20.01.2015 г.,
„Топ лофикаци я Софи я“ – ЕА Д, № СГ110 от
14.01.2015 г., „Софи я газ“, изх. № СГ-173 от
6.02.2015 г., „Софийска вода“ – А Д, № Т У-82
от 14.01.2015 г. Не е представено съгласуване с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Представеният коригиран проект е изпратен
в район „Студентски“ за провеждане на процедури по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-64-(12) от 21.05.2015 г.
от район „Студентски“ е удостоверено, че при
проведената процедура по съобщаване на заинтересованите лица са постъпили 2 възражения.
Проектът заедно с постъпилите възражения
е разгледан и приет от ОЕСУТ на заседание с
протокол № ЕС-Г-37 от 26.05.2015 г., т. 23, като
са направени служебни предложения.
Изпълнени са служебните предложения. С
писмо № ГР-70-00-485-(9)/13 от 1.09.2015 г. са
представени: Решение № СО-29-ЕО от 2015 г. с
изх. № 26-00-1295 от 28.08.2015 г. и становище
от „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, от
13.08.2015 г., протокол от тристранна среща от
5.08.2015 г. и допълнен разрез Д-Д.
Проектът е разгледан и приет с решение по
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от 6.10.2015 г.,
т. 15. Съгласно решението на ОЕСУТ проектът
се изпраща по компетентност в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено от заинтересованото лице по чл. 124, ал. 3
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
като собст веник на ПИ с и ден т ификатори:
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68134.1606.517, 68134.1606.2591, 68134.1606.2592,
68134.1606.2593, 68134.1606.2594, 68134.1606.2595,
68134.1606.2596, 68134.1606.2597 по ККР, попадащи
в УПИ II – „За нови енергийни източници“, и
частично в границите на УПИ: XIX-722 и ХХ722, кв. 24, м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, район
„Ст удентск и“ – предмет на плана, съгласно
приложените в административната преписка
документ за собственост и скица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект
за ПУП от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в
допускането и допълнително дадените такива,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият подробен устройствен план на
местност Витоша ВЕЦ „Симеоново“ в обхват на
кв. 24 е одобрен със следните административни
актове: ЧЗРП, одобрен със Заповед № РД-09-50124 от 24.04.1989 г. на главния архитект на София;
ЧЗРКП – за кв. 24 и кв. 24в, одобрен с Решение
№ 6 по протокол № 21 от 19.02.2001 г.; ИПРЗ за
кв. 24, одобрен със Заповед № РД-09-50-396 от
7.06.2004 г. на главния архитект на София; ИПРЗ
за кв. 24, одобрен със Заповед № РД-09-50-671
от 30.09.2004 г. на главния архитект на София;
ИПРЗ за кв. 24, одобрен със Заповед № РД-0950-754 от 29.06.2010 г. на главния архитект на СО.
За територията е одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-273 от 25.02.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изменението на плана за регулация се
променят и границите на УПИ XIX-722, ХХ-722
от кв. 24, като транспортният достъп до новите
УПИ е осигурен чрез нова задънена улица от
о.т. 406 – о.т. 406а – о.т. 406б – о.т. 406в, с което е изпълнена нормата на чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Новата за д ънена улица от о.т. 406 – о.т.
406а – о.т. 406б – о.т. 406в е с широчина 9,00 м и
съответства на изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
Предвиденото застрояване е със смесена
жилищна и общественообслужваща функция „За
КОО, офиси, жилищно строителство, подземни
гаражи и трафопост“, което не противоречи на
предвиждането на ОУП на СО за устройствена
зона (Смф).
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Застрояването между УПИ ХХIХ-5017 – „За
КОО, офиси, жилищно строителство, подземни
гаражи и трафопост“, УПИ ХХХI-2596 – „За
КОО, офиси, жилищно строителство, подземни гара ж и и трафопост“, У ПИ X X XII-2592,
2593, 2594, 2595 – „За КОО, офиси, жилищно
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строителство, подземни гаражи и трафопост“,
УПИ ХХХIII-2560, 2591, 2595 – „За КОО, офиси, жилищно строителство, подземни гаражи
и трафопост“, е свързано по смисъла на § 5,
т. 22 ДРЗУТ.
Работният устройствен план е изработен на
основание чл. 113, ал. 2 ЗУТ.
В работния устройствен план са показани
хоризонталните разстояния от новопредвидените
сгради до вътрешни, странични и дъно регулационни линии. Спазена е нормата на чл. 31,
ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ.
Дълбочината на застрояване на първия етаж,
който е с общественообслужваща функция в УПИ
XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 е 25 м. Указана е
дълбочина на жилищните етажи над партерния
етаж, която e 11 м и 16 м, с което е изпълнена
нормата на чл. 30, ал. 1 ЗУТ.
Но в о п р ед в и д е н о т о з а с т р о я в а н е в У П И
XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 е разположено в
посока север, северозапад спрямо реализираното
пететажно застрояване в УПИ XXIII-1424, 1843,
която е разположена от по-благоприятната посока на ослънчаване, което е в съответствие с
разстоянията съгласно чл. 32, ал. 2 ЗУТ.
В работния устройствен план са указани хоризонтални разстояния между новопредвидените
сгради в нов УПИ XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 и
съществуващата сграда в XXIII-1424, 1843, чиято
стойност е получена при спазване на нормата
на чл. 32, ал. 3 ЗУТ.
В проекта са показани отстоянията между
сградите през улиците в изпълнение на изискванията на чл. 32, ал. 1 във връзка с ал. 3 ЗУТ.
Работният устройствен план е представен в
обем и съдържание съгласно Наредба № 8 от
2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове. Представени са всички необходими силуети с указани височини и
хоризонтални и вертикални коти, с което е изпълнена нормата на чл. 113, ал. 4, т. 1 и 2 ЗУТ.
Изпълнени са условията на чл. 43, ал. 1 ЗУТ,
като са осигурени необходимите паркоместа.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО. Представено е решение за преценка
на необходимостта от екологична оценка на
директора на РИОСВ – София, съгласно чл. 125,
ал. 7 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатиращите
предприятия: „Виваком – БТК“ – ЕАД, „Топлофикация София“ – ЕАД, „София газ“, „Софийска
вода“, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 134 ал. 2,
т. 2 и 6 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2,
т. 1, чл. 113, ал. 2 и 4, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
във връзка с чл. 81, 31, 32 и чл. 35, ал. 1, чл. 43,
ал. 1, чл. 113, ал. 2 и 4 ЗУТ, устройствена категория по т. 12 от приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и решения на ОЕСУТ по протоколи
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№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 16, № ЕС-Г-37 от
26.05.2015 г., т. 23, № ЕС-Г-71 от 6.10.2015 г., т. 15,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на местност Витоша ВЕЦ „Симеоново“, район „Студентски“, кв. 24, създава се
нова задънена улица от о.т. 406 – о.т. 406а – о.т.
406б – о.т. 406в; от УПИ II – „За нови енергийни
източници“, се създават нови УПИ: II – „За нови
енергийни източници“, ХХIХ-5017 – „За КОО,
офиси, жилищно строителство, подземни гаражи
и трафопост“, УПИ ХХХ-2597, 5017 – „За КОО,
офиси, жилищно строителство, подземни гаражи
и трафопост“, УПИ ХХХI-2596 – „За КОО, офиси,
жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“, УПИ XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 – „За
КОО, офиси, жилищно строителство, подземни
гаражи и трафопост“, УПИ XXXIII-2560, 2591,
2595 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“; променя се регулационната граница между УПИ XXIII-1424
и нови УПИ: XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 – „За
КОО, офиси, жилищно строителство, подземни
гаражи и трафопост“, УПИ XXXIII-2560, 2591,
2595 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, като новата
рег улационна граница меж ду тях съвпада с
границите на поземлените имоти по одобрената
кадастрална карта; променя се регулационната
граница между УПИ ХХ-722 – „За адм. комплекс,
подземни гаражи, трафопост, КОО и ВЕЦ“, и нови
УПИ ХХIХ-5017 – „За КОО, офиси, жилищно
строителство, подземни гаражи и трафопост“,
УПИ XXXI-2596 – „За КОО, офиси, жилищно
строителство, подземни гаражи и трафопост“,
УПИ XXXII-2592, 2593, 2594, 2595 – „За КОО,
офиси, жилищно строителство, подземни гаражи
и трафопост“, като новата регулационна граница
между тях съвпада с границите на поземлените
имоти по одобрената кадастрална карта; по
кафявите линии, цифри, текст, зачертавания и
щриховки и корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“,
район „Студентски“, кв. 24, нови УПИ ХХIХ5017 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ ХХХ-2597,
5017 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ ХХХI2596 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ XXXII-2592,
2593, 2594, 2595 – „За КОО, офиси, жилищно
строителство, подземни гаражи и трафопост“,
УПИ XXXIII-2560, 2591, 2595 – „За КОО, офиси, жилищно строителство, подземни гаражи
и трафопост“, с корекциите в зелен и оранжев
цвят съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за работен устройствен
план на м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, район
„Студентски“, квартал 24, нови УПИ ХХIХ5017 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ ХХХ-2597,
5017 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ ХХХI2596 – „За КОО, офиси, жилищно строителство,
подземни гаражи и трафопост“, УПИ XXXII-2592,
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2593, 2594, 2595 – „За КОО, офиси, жилищно
строителство, подземни гаражи и трафопост“,
УПИ XXXIII-2560, 2591, 2595 – „За КОО, офиси,
жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“, с корекциите в зелен и оранжев цвят
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Студентски“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6783
РЕШЕНИЕ № 467
от 14 юли 2016 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление с вх. № ГР-94-Т-10 от 1.06.2015 г. от
Ивайло Йорданов Илиев, Любен Атанасов Хаджипопов, Лиляна Руменова Томова, Радослав
Александров Немчев с искане за разрешение за
изработване на ПУП – ИПРЗ за съществуващ
УПИ IV-16, 17, ПИ с идентификатори 68134.4169.16
и 68134.4169.17, кв. 80а, и нова задънена улица
между нови о.т. 654а и о.т. 654б, м. В.з. Горна
баня, район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение; нотариален акт № 144, том III, рег.
№ 2923, дело № 506/2015 г.; пълномощно № 351 от
31.01.2014 г. на Цветанка Димитрова, нотариус в
СГС, рег. № 350 на НК; скица от АГКК № 15-437137
от 8.10.2015 г. за ПИ с идентификатор 68134.4169.17;
скица от АГКК № 15-437132 от 8.10.2015 г. за ПИ
с идентификатор 68134.4169.17; комбинирана скица
между одобрена кадастрална карта и одобрен
ПР за обхвата на съществуващ УПИ IV-16, 17;
нотариален акт № 16, том IV, рег. № 4488, дело
№ 543 от 6.12.2011 г.; нотариален акт № 17, том
IV, рег. № 4490, дело № 544 от 6.12.2012 г.
С писмо с вх. № ГР-94-Т-10/1 от 19.10.2015 г.
е представен нотариален акт № 144, том III, рег.
2923, дело № 506/2015 г., скици от АГКК за ПИ
с идентификатори 68134.4169.16 и 68134.4169.17
и пълномощно от името на заявителите, без
нотариална заверка.
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Служебно са приложени копия от ПРЗ за
част от кв. 80а и Заповед № РД-09-50-18 от
13.01.2015 г. на главния архитект на СО.
Приложените към заявлението документи
и мотивирано предложение са разгледани от
отделите при Н А Г и приети с Решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-85 от 24.11.2015 г.,
т. 7, с предложение за издаване на заповед за
разрешаване на устройствена процедура.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона „Жм1“ съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-1015 от 11.12.2015 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено да се изработи проект за изменение на
подробен устройствен план в териториален обхват:
Изменение на плана за регулация и застрояване
на съществуващ УПИ IV-16, 17, ПИ с идентификатори 68134.4169.16 и 68134.4169.17, кв. 80а и нова
задънена улица между нови о.т. 654а и о.т. 654б,
м. В.з. Горна баня, район „Овча купел“.
С писмо изх. № ГР-94-Т-10 от 14.12.2015 г.
същата е изпратена на кмета на район „Овча купел“ и на заявителите за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 418/2015 г./21.01.2016 г./16.07.2015 г. е представен проект за ИПРЗ, придружен с обяснителна
записка; нотариален акт № 144, том III, рег.
№ 2923, дело № 506/2015 г.; пълномощно; скица
№ 15-437132 от 8.10.2015 г. на АГКК за ПИ с
идентификатор 68134.4169.16; скица № 15-437137
от 8.10.2015 г. на АГКК за ПИ с идентификатор
68134.4169.17.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 - 418/
2015 г./26.01.2016 г. п роек т ът е изп ратен до
кмета на район „Овча купел“ за изпълнение на
процедурите на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ.
С писмо с изх. № РОК 16-ВК08-203/1/19.02.2016 г.
кметът на района удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпило възражение, и
констатира, че площите на новообразуваните
имоти не отговарят на указанията в заповедта
за допускане на устройствена процедура.
С п и с м о с в х . № С А Г 1 6 - Г Р 0 0 - 41 8 / 3/
2015/10.03.2016 г. заявителите са представили
декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от ланд.
арх. Маруся Нокова за липса на растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
с № СЕК 16-ГР94-19 от 27.01.2016 г., а с писмо с
вх. № САГ16-ГР00-418/4/2015/17.03.2016 г. – станови ще н а РИОС В с и з х . № 9 4 - 0 0 - 6 4 0 о т
4.02.2016 г.
Проектът е разгледан от отделите при НАГ
и на заседание на ОЕСУТ. С решение по протокол № ЕС-Г-23 от 22.03.2016 г., т. 9, ОЕСУТ
приема проекта и изпраща в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Ивайло Йорданов Илиев, Любен
Атанасов Хаджипопов, Лиляна Руменова Томова,
Радослав Александров Немчев – собственици на
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поземлени имоти с идентификатори 68134.4169.16
и 68134.4169.17, кв. 80а, съгласно представения
документ за собственост.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС (чл. 21, ал. 7 ЗОС).
Действащи ят подробен уст ройствен план
за територията е одобрен с Решение № 112 по
протокол № 32 от 2001 г. на СОС и Заповед
№ РД-09-50-766 от 2.06.2008 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-74 от 20.10.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Пред ви д г орно т о е на л и це основа н ие т о
за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2
ЗУТ – одобряване на кадастрална карта за територията и по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, съгласие
на собствениците на имоти – предмет на плана.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ IV-16 и
УПИ V-16 се осигурява по действаща улична
регулация, одобрена със Заповед № РД-09-50-766
от 2.06.2008 г. на главния архитект на София, а
за УПИ VI-17 – чрез нова улица-тупик о.т. 654а
до о.т. 654б.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1)
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвиденото заст рояване на сградите е
допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Конкретното предназначение на УПИ IV-16,
УПИ V-16, УПИ VI-17 – „За жилищно строителство“, отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на
устройствена категория по т. 5 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на три свободностоящи жилищни сгради
на по 2 етажа.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изиск вани ята в мотивирано т о п р ед п ис а н ие – с п исмо вх. № СА Г16 Г Р0 0 - 418/3/2015/10.03.2016 г. за яви тели те са
представили декларация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от
ланд. арх. Маруся Нокова за липса на растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при
СО с № СЕК16-ГР94-19 от 27.01.2016 г., а с писмо с
вх. № САГ16-ГР00-418/4/2015/17.03.2016 г. – станови ще н а РИОС В с и з х . № 9 4 - 0 0 - 6 4 0 о т
4.02.2016 г.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столичната
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и с
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, 32, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108,
ал. 2 и чл. 81, ал. 4 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол
№ ЕС-Г-23 от 22.03.2016 г., т. 9, Столични ят
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на м. В.з. Горна баня, кв. 80а,
като от УПИ IV-16, 17 – „За ЖС“, се създават
нови УПИ IV-16 – „За ЖС“, V-16 – „За ЖС“, и
VI-17 – „За ЖС“, създава се задънена улица от
о.т. 654а до о.т. 654б, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за застрояване за нови УПИ IV-16 – „За ЖС“,
УПИ V-16 – „За ЖС“, и УПИ VI-17 – „За ЖС“,
съгласно приложения проект, без допускане на
намалени отстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица с оглед
бъдещото урегулиране на територията.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6784

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 470
от 14 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо
вх. № ГР-08-13-14 от 3.05.2011 г. от кмета на район
„Надежда“ с искане за допускане изменение на
действащия подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхвата на м.
Северен парк, кв. 83, терен за „СГНС, болница,
поликлиника“, за създаване на нов УПИ II – „За
озеленяване с режим на Тго“, район „Надежда“.
Към писмото е приложено мотивирано предложение за ИПР.
Писмото е предоставено за становище на
отдели „Териториално планиране“, „Правен“ и
„Градоустройство“. Заявлението и мотивираното
предложение са разгледани и приети на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 22.
Със Заповед № РД-09-50-921 от 4.07.2011 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработване изменение на действащ
ПУП в териториален обхват: м. Северен парк, кв.
83, терен „За СГНС, болница, поликлиника“ по
представеното мотивирано предложение – УПИ
II – „За озеленяване с режим на Тго“, при спазване на задължителните предписания на отделите
в НАГ. С писмо изх. № ГР-08-13-14 от 4.07.2011 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ заповедта
е изпратена на кмета на район „Надежда“ за
сведение и изпълнение.
С писмо № АС-6602-25 от 27.02.2012 г. на
главния архитект на район „Надежда“ в НАГ
е внесен за одобряване проект за ИПР на м.
Момкова махала – 2 част – Свобода – Северен
парк, кв. 83. Към проекта са приложени обяснителна записка и акт за публична общинска
собственост № 869 от 6.06.2000 г.
Проектът е изпратен за обявяване по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Надежда“ на
7.03.2012 г. С писмо изх. № АС-6602-28/2 от
3.05.2012 г. главният архитект на район „Надежда“ удостоверява, че проектът е обявен и в
законния срок за обжалване няма постъпили
възражения. Към писмото са приложени разписен
списък, служебна бележка, обявления – 2 броя.
В хода на административното производство
проектът е предоставен за становища на отдели
„Териториално планиране“ и „Правен“. С писмо
изх. № ГР-08-13-14 от 12.06.2012 г. заявителят е
уведомен за становището на отдел „Правен“ – да
се коригира проектът, като се съобрази отреждането на УПИ II – „За болничен комплекс“,
с изискванията на устройствената зона „Зп“ и
да се представят доказателства за изпълнени
изисквания на чл. 134, ал. 7 ЗУТ.
С писмо № АС-6602-72/3 от 15.11.2012 г. на
кмета на район „Надежда“ коригираният проект
е постъпил в НАГ с приложено становище на
главния архитект на района и писмо на министъра на здравеопазването, с което се дава
съгласие за ИПР.
На 14.02.2013 г. проектът е върнат отново на
заявителя за корекции с указание ясно да се
обособят новосъздадените квартали съгласно
изискванията на § 5, ал. 10 ЗУТ. След напра-
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вените корекции с писмо изх. № АС-6602-105/2
от 26.02.2013 г. на главния архитект на район
„Надежда“ е внесен проектът за ПУП.
С писма изх. № ГР-08-13-14/2011 г./7.03.2014 г.
на главния архитект на Столична община проектът е изпратен на кмета на район „Надежда“
за дообявяване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ
и в „Държавен вестник“ предвид разширения
на обхвата и становището на отдел „Правен“.
Съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 24 от 2014 г.
След изтичане на законоустановения срок по
чл. 128, ал. 5 ЗУТ с писмо изх. № АС-6602-29/1
от 22.04.2014 г. главният архитект на район „Надежда“ връща проекта в НАГ и удостоверява,
че не са постъпили възражения.
С писмо изх. № ГР-08-13-14 от 20.05.2014 г.
проектът е върнат в район „Надежда“ за довършване на процед у рата по съобщаване с
провеждане на обществено обсъждане съгласно
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ и
чл. 12 ЗУЗСО. След проведената процедура по
общественото обсъждане проектът и придружаващите го материали са върнати в НАГ с писмо
изх. № АС-6602-58/2 от 30.07.2014 г. на главния
архитект на район „Надежда“.
Към писмото са приложени: становище по
проекта на кмета на район „Надежда“, протокол от проведеното обществено обсъждане на
18.06.2014 г. и обобщаващ доклад към него, протокол от допълнително проведеното обществено
обсъждане на 30.06.2014 г. и обобщаващ доклад
към него, писмо до кметовете на районите в СО
и експлоатиращите дружества, Заповед № РД-09197 от 21.05.2014 г. на кмета на район „Надежда“
за провеждане на обществено обсъждане и 6
становища, предложения, искания и възражение.
Проектът за ПУП – изменение на план за
регулация за м. Момкова махала 2 част – Свобода – Северен парк, кв. 25, УПИ I – „За парк“, кв.
83, УПИ I-483, 484, 485, 586, 487, II – „За болница
и поликлиника“, III – „За озеленяване с режим
на ТГО“, и IV – „За болница и поликлиника“,
алея между кв. 83 и кв. 25 и улица от о.т. 105
до о.т. 119е и приложението му са докладвани
на заседание на ОЕСУТ, разгледани са постъпилите становища, предложения, искания и възражение. С протокол № ЕС-Г-64 от 9.09.2014 г.,
т. 9, е решено да се нанесат в проекта всички
имотни граници по действащата кадастрална
карта, след което проектът да се внесе за ново
разглеждане от ОЕСУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ и
становището на отдел „Правен“ проектът е
предоставен на отдел „Териториален кадастър“
за проверка на отразяването на действащата
кадастрална карта с писмо изх. № ГР-08-13-14
от 18.02.2015 г. Проверката е направена и е установено, че няма нанесени допълнително имоти.
С решение по протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-50 от 7.07.2015 г., т. 12, проектът е приет и се
изпраща в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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С писмо изх. № АС-6602-105/3 от 28.05.2015 г.
на кмета на район „Надежда“ са изпратени допълнително становище и възражение, които са
разгледани на ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-90
от 15.12.2015 г., т. 6, становището и възражението не са уважени и е потвърдено отново
приемането на проекта и изпращането му за
одобряване в СОС.
Проектът е докладван в Комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна
среда и жилищна политика към СОС. В процеса
на обсъждане са възникнали въпроси относно
обхвата на проекта и същият е оттеглен с писмо
изх. № САГ16-ГР00-787-[1]/2011 г./24.02.2016 г.
Върнат е от директора на дирекция „Секретариат
на СОС“ с писмо изх. № СОА16-ВК66-1908/2 от
12.03.2016 г.
Във връзка с направените препорък и от
комисията проект ът е док ладван отново на
ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-27
от 5.04.2016 г., т. 15, се препоръчва на проектанта да ограничи обхвата на разработката и
изпращането на проекта за одобряване в СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-921 от 4.07.2011 г. на
главния архитект на Столичната община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП – ИПР е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ съгласно представените документи за собственост.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 145 от 4.04.1963 г.; Заповед № 443 от 23.09.1968 г.; Заповед № РД-50-09293 от 25.09.1985 г.; Решение № 12 по протокол
№ 23 от 19.03.2001 г.; Заповед № РД-09-50-463
от 27.04.2006 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното е на лице основание за
изменение на плана за регулация по чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено
изменение в устройствените условия, при които
е одобрен предходният план – приемане на ОУП
на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
Имотите в обхвата на проекта попадат в три
устройствени зони: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), „Терени
за транспортна инфраструктура“ (Тти) и „Зона
за градски паркове и градини“ (Зп), съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
След препоръчаното ограничаване на обхвата в плана за регулация се изменя теренът за
болница и поликлиника, като се създава нов
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УПИ Х – „За парк“, в съответствие със устройствената зона „Зп“ по ОУП. Частично се запазва
предвидената пешеходна алея по границата на
устройствената зона и се прецизира номерацията
на УПИ, обект на изменението на ПР. Изменя
се уличната регулация, като отпадат подходите
към УПИ II – „За болница и поликлиника“, по
действащия ПР. За част от терена за болница
и поликлиника се създава нов УПИ XI – „За
озеленяване“, с режим на „Тго“. След отразяване
на препоръчаните промени се изменя и титулът
на проекта – Изменение на план за регулация
на УПИ Х – „За парк“, XI – „За озеленяване“,
с режим на „Тго“, ХII – „За болница и поликлиника“, XIII-483, 484, 485, 486, 487 – „За ЖС“,
XIV – „За болница и поликлиника“; изменение
на улица нова о.т. 90ж до нова о.т. 90е; отпадане
на улица при о.т. 90г и о.т. 90в и създаване на
алея, кв. 25, м. Момкова махала 2 част – Свобода – Северен парк.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 ЗУТ, чл. 115, ал. 1, 2 и 7 ПРЗУТ,
чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, чл. 22,
ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 1, чл. 134, ал. 7
ЗУТ, т. 4, 25 и 32 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО, протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г., т. 12, № ЕС-Г-90
от 15.12.2015 г., т. 6, и № ЕС-Г-27 от 5.04.2016 г.,
т. 15, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация за м.
Момкова махала 2 част – Свобода – Северен
парк, като от кв. 25, УПИ I – „За парк“, и кв. 83
терен за СГНС, болница, поликлиника и УПИ
I-483, 484, 485, 586, 487, се създава нов кв. 25,
УПИ: Х – „За парк“, XI – „За озеленяване“, с
режим на „Тго“, XII – „За болница и поликлиника“, XIII-483, 484, 485, 486, 487 – „За ЖС“,
XIV – „За болница и поликлиника“, създава се
алея; изменя се улица от нова о.т. 90ж до нова
о.т. 90е, отпадат задънените улици при о.т. 90г и
90в, по виолетовите и оранжевите линии, цифри, букви, текст и зачертавания като корекции
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
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да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и
се изпращат в А дминистративния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6808
РЕШЕНИЕ № 527
от 14 юли 2016 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
за явление № ГР-70 - 00 -581 от 17.12.2015 г. от
„Метрополитен“ – ЕАД, с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на УПИ
ХII-1375 – „За КОО, склад и озеленяване“, кв. 2,
м. Славия, район „Красно село“.
Заявлението е мотивирано с необходимостта
от осигуряване на съвместната технологична и
експлоатационна дейност на ПАТ „Земляне“ при
„Столичен автотранспорт“ – ЕАД, и бъдещото
депо за подвижния състав на Трети метродиаметър, разположени в УПИ III, кв. 2, м. Славия.
Към иск а не т о е п ри ложено мо т и ви ра но
предложение – идеен проект, генерален план
за метродепо и автобусен гараж в УПИ III на
кв. 2, м. ж.к. Славия.
Мотивираното предложение е съгласувано с
отделите в НАГ.
Със Заповед № РА50-65 от 8.02.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено да се изработи
проект за изменение на план за регулация на
УПИ XII-1375 – „За КОО, склад и озеленяване“,
и УПИ IХ – „За конна база“, кв. 2, м. Славия.
Заповедта е изпратена в район „Красно село“
с писмо изх. № САГ16-ГР00-1052 от 22.02.2016 г.
С писмо изх. № 0958 от 22.02.2016 г. на изпълнителния директор на „Метрополитен“ – ЕАД,
е внесен проект за ИПР на кв. 2 от м. Ж.к. Славия, изменение на улична регулация между о.т.
12 до о.т. 13, УПИ IХ – „За конна база“, и УПИ
XII-1375 – „За КОО, склад и озеленяване“, за
създаване на нови УПИ IХ – „За конна база“,
и УПИ ХII – „За автостопанство, трасе и депо
на Метрополитена“. Изменението на плана е
показано на чертежите в кафяв и зелен цвят.

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

С п исмо и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -1052 -[1] о т
9.03.2016 г. проектът е изпратен за съобщаване
на заинтересованите лица по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ до кмета на район „Красно село“.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -1052-[2] о т
1.04.2016 г. е поискано съгласие от министъра
на младежта и спорта за промяна предназначението на част от УПИ IХ – „За конна база“.
С вх. № CAГ16-ГР00-432 от 15.04.2016 г. е
постъпило писмо изх. № 28 от 11.04.2016 г. на
председателя на Българска федерация „Конен
спорт“.
С вх. № САГ16-ГР00-1052-[3] от 27.04.2016 г. е
постъпило писмо изх. № 08-00-75 от 27.04.2016 г.
на министъра на младежта и спорта, с което се
иска предоставяне на допълнителна информация
относно проекта.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -1052-[4] о т
11.05.2016 г. е предоставена исканата информация, като е поискано от министъра на младежта
и спорта съгласието му с процедурата за ИПР
по смисъла на чл. 134, ал. 8 ЗУТ.
С вх. № САГ16-ГР00-1052-[5] от 14.06.2016 г. в
НАГ е постъпило писмо № 16-584-1 от 10.06.2016 г.
от „Национална спортна база“ – ЕАД.
С вх. № САГ16-ГР00-1052-[6] от 15.06.2016 г.
в НАГ е постъпило писмо изх. № 008-00-75/4 от
10.06.2016 г. от министъра на младежта и спорта, с което се счита за допустима промяната
на предназначението на част от УПИ IX – „За
конна база“, кв. 2, м. Славия, с площ 7457 кв. м,
заедно с площта от 843 кв. м по продължението
на страничната регулационна линия между УПИ
IX и УПИ III съгласно започналата процедура.
С п исмо изх. № РКС16 -ВК0 8 -531-(10) о т
20.06.2016 г. на главния архитект на район „Красно село“ проектът е върнат в НАГ (вх. № САГ16ГР00-1052-/7 от 20.06.2016 г.) след приключване
на процедурите по съобщаването му. Видно от
писмото, е постъпило едно възражение срещу
проекта от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД,
което впоследствие е оттеглено. Приложени
са: разписен списък и писма с обратни разписки; заявление изх. № 16-584-1 от 10.06.2016 г.
от изпълнителния директор на „Национална
спортна база“ – ЕАД, с приложен АДС № 7632
от 2.09.1971 г. и Заповед № 171 от 7.12.2000 г. на
председателя на Държавната агенция за младежта и спорта, с която се внася в капитала на
„НСБ“ – ЕАД, право на собственост върху терена, върху който са разположени Национален
спортен комплекс „Диана“, Конна спортна база
„Хан Аспарух“ и Открити кортове – Борисова
градина.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Разгледан е и е приет от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-49 от 28.06.2016 г., т. 10.
Протоколът е изпратен до изпълнителния
директор на „Метрополитен“ – ЕАД, с писмо
изх. № САГ16-ГР00-1052-[8] от 1.07.2016 г.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-50 от 5.07.2016 г.,
т. 11, е коригирано предходното решение. Проектът е приет и се изпраща за одобряване в
СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ИП У П – ИПР е направено от „Мет рополитен“ – ЕА Д, като дружество, осъществяващо
инвеститорска дейност и експлоатация на Метрополитена в гр. София.
Действащи ят подробен уст ройствен план
за територията е одобрен с Решение № 109 по
протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-428 от 17.04.2006 г. на главния
архитект на София, частично отменена с влязло
в сила решение по а.х.д. № 3832/2013 г. на ВАС.
Предмет на изменение са УПИ XII-1375 – „За
КОО, склад и озеленяване“, и УПИ IХ – „За
конна база“ от кв. 2, м. Славия.
Съгласно удостоверяването в приложения
разписен списък и Заповед № 171 от 7.12.2000 г.
на председател я на Държавната агенци я за
младежта и спорта имот с пл. № 1375, за който
е отреден УПИ ХII-1375 – „За КОО, склад и
озеленяване“, е собственост на физически лица,
а УПИ IX – „За конна база“, е собственост на
„Национална спортна база“ – ЕАД.
С ИПР се цели реализация на предложеното
разширение на депо за Трети метродиаметър,
което налага ИПР на УПИ ХII-1375 – „За КОО,
склад и озеленяване“, кв. 2, местност Славия,
като в границите му се включва частта от имот
с пл. № 1375, попадаща в УПИ IХ – „За конна
база“, и част от имот с пл. № 461, попадаща в
УПИ IX – „За конна база“, за образуване на нов
УПИ XII с промяна на предназначението „За
автостопанство, трасе и депо на Метрополитена“.
За съобразяване на представения генерален
п ла н, си т уа ц и я – Мет родепо, се п ред ви ж да
изменение в уличната регулация между о.т. 12
до о.т. 13.
Средствата за реа лизиране на проек та се осиг у ряват по Оперативна про г р а м а Т Т И 2 014B G16 M1OP 0 01 п о п р о е к т
№ BG16M1OP001-3.001 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и
развитие на устойчив градски транспорт“.
Предвид горното е налице нова общинска
нужда за реализиране на обект – собственост на
общината, и основание за одобряване на проекта
за ПУП по чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ.
Предложеното изменение на предназначението съответства на допустимото в устройствена
зона „Ттр“ („Терени за бази на транспорта“)
съгласно т. 27 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО.
Лицето (изход) към улица се предвижда да
се осигури по действащата и изменена улична
регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетен тен да одобри П У П е Столи чни ят общинск и съвет, т ъй като с плана се
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предвижда отчуждаване на част от недвижим
имот – собственост на физически лица, и част
от имот – собственост на „Национална спортна база“ – ЕА Д, за изграж дане на обект на
техническата и транспортна инфраструктура
по смисъла на чл. 205, т. 1 и 2 ЗУТ – публична
общинска собственост – основание по чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС във връзка с чл. 205, т. 1
и 2, чл. 135, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр.
2, и чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и 4, чл. 108, ал. 5, чл. 134, ал. 8 ЗУТ,
§ 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 27 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-49
от 28.06.2016 г., т. 10, и № ЕС-Г-50 от 5.07.2016 г.,
т. 11, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. ж.к. Славия, кв. 2, УПИ IX – „За
конна база“, и УПИ ХII-1375 – „За КОО, склад и
озеленяване“, за създаване на нови УПИ IХ – „За
конна база“, и УПИ ХII – „За автостопанство,
трасе и депо на Метрополитена“, и изменение
на уличната регулация между о.т. 12 и о.т. 13
съгласно приложения проект по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и зачерквания.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6757
РЕШЕНИЕ № 552
от 28 юли 2016 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № ГР-70-00-54 от 4.02.2014 г. от
„ТрансЛог Карго“ с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) по чл. 16 ЗУТ за поземлени имоти, част
от територията на м. Бел камък и м. Зад ливаде,
район „Връбница“ – СО.
Към заявлението са приложени: документи
за собственост, скици, издадени от АГКК, мотивирано предложение за ПРЗ по чл. 16 ЗУТ с
обяснителна записка, задание за проектиране,
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за идентичност;
декларация по чл. 15 ЗУЗСО, удостоверение от
Агенцията по вписванията.
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Заявлението е разгледано от отдел „ОУП“,
„БДПР“, „Правен“ и „ПУП“. Съгласно становище на отдел „ОУП“ част от имотите попадат в
територия, определена за далекоперспективно
развитие – смесена многофункционална зона,
предимно за околоградския район (Смф2д).
С п р о т о к о л н а ОЕ С У Т № Е С -Г- 67 о т
16.09.2014 г., т. 2, е взето решение за приемане на
заданието и мотивираното предложение поради
обстоятелството, че имотът е в непосредствена
близост до проекта за ПРЗ на м. Волуяк – гарата
и има възможност за регулиране и приобщаване
към ПРЗ на местността.
С писмо № ГР-70-00-54-[1] от 31.10.2014 г. в
изпълнение на чл. 15 ЗУЗСО за вземане на решение в СОС са изпратени: проект за решение,
задание за изработване на ПРЗ, мотивирано
предложение за изработване на ПРЗ и протокол
на ОЕСУТ.
С Решен ие № 771 по п ро т окол № 72 о т
4.12.2014 г. СОС е допуснал устройство и застрояване преди 2020 г. въз основа на план за
регулация и застрояване на по-горе цитирани
имоти, попадащи в територия, определена с
ОУП на СО за далекоперспективно развитие,
което решение е изпратено в „НАГ“ с писмо на
СО № СО-6600-3848/2 от 17.12.2014 г.
Със Заповед № РД-09-50-187 от 16.03.2015 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и е разрешено изработването на проект за ПРЗ
по чл. 16 ЗУТ, в която са указани изискванията
на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и ИМ), „Правен“
и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до района и до заявителя с писмо изх.
№ ГР-70-00-54-[4]/2014/17.03.2015 г.
С писмо № АГ-6602-21-[2] от 25.03.2015 г. район
„Връбница“ уведомява за приключила процедура по обявяването на основание чл. 124б, ал. 2
ЗУТ на Заповед № РД-09-50-187 от 16.03.2015 г.
на главния архитект на СО, с която е разрешено
изработването на ПУП.
С писмо вх. peг. № Г Р-70 - 0 0 -54-[5]/2014/
25.03.2015 г. заявителите информират за очевидна
фактическа грешка в Заповед № РД-09-50-187
от 16.03.2015 г., като трябва да се изпише поземлен имот с идентификатор 68134.2804.13 и
да се заличи поземлен имот с идентификатор
49206.2633.692, което е направено с издаване на
Заповед № РД-09-50-264 от 2.04.2016 г. за ОФГ,
която е неразделна част от Заповед № РД-0950-187 от 16.03.2015 г. Заповедта е изпратена за
сведение и изпълнение до района и до заявителя
с писмо изх. № ГР-70-00-54-[7]/2014/7.04.2015 г.
С писмо № АГ-6602-21-[5]/28.04.2015 г. район
„Връбница“ информира за приключила процедура по обявяването на основание чл. 124б, ал. 2
ЗУТ на Заповед № РД-09-50-264 от 2.04.2015 г.
В НАГ – СО, е постъпило писмо вх. peг. № ГР70-00-54-[9]/2014/3.08.2015 г. от МРРБ – Агенция
„Пътна инфраструктура“, с което изразява положително становище по проектната разработка
относно привързване на новопроектираното
трасе на бул. Стефансон към технически проект
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за обект: Път II-18 „СОП – Западна дъга“ от км
0+780 до км 6+309.
Със заявление вх. peг. № ГР-70-00-54-[10]/2014/
18.09.2015 г. е внесен проект за ПРЗ по чл. 16
ЗУТ, план-схеми на техническата инфраструктура на м. Бел камък и м. Зад ливаде (м. Волуяк – гарата), кв. 1, 1а, 2, 2а и 3, с обяснителна
записка, документи за собственост, пълномощно.
Проектът е съобразен върху влязлата в сила
кадастрална карта на територията.
С писмо вх. peг. № ГР-70-00-54-[11]/2014/
26.10.2015 г. са внесени решение на РИОСВ, становище на „Софийска вода“ – АД, съгласувателни писма с ДП „НКЖИ“, „Метрополитен“ – АД,
„Топлофикация София“ – ЕАД, „БТК“ – ЕАД,
Дирекция „Зелена система“ при СО.
С писмо вх. peг. № ГР-70-00-54-[12]/2014/
30.11.2015 г. допълнително е представена ситуация при пътен подлез между о.т. 461 и 432,
пътна част – 2 части.
Към проекта за ПРЗ по чл. 16 ЗУТ са представени пазарни оценки на всички поземлени
имоти в обхвата на изработения ПУП, които са приети с протокол на ОЕСУТ към СО
№ ЕС-О-021 от 14.01.2016 г.
Проектът е изпратен в район „Връбница“ и
„Държавен вестник“ за съобщаване на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ с писмо № САГ16-ГР00-167/2014
от 11.01.2016 г.
С п и с м о и з х . № РВР16 -ВК 0 8 -11 2 -[4] о т
23.02.2016 г. район „Връбница“ връща проекта
след процедура по съобщаване на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ с информация, че обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 4
от 2016 г., и в законоустановения срок няма
постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-30 от 19.04.2016 г., т. 14. Взето
е решение проектът да се изпрати в СОС за
одобряване по компетентност.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 124а, ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственици
на поземлени имоти – предмет на плана, което
се установява от приложените документи за
собственост и скици.
С проекта за план за регулация част от поземлени имоти на м. Бел камък и м. Зад ливаде
се урегулират, като се обособяват нови кв. 1, 1а,
2, 2а и 3 с новопроектирани улици. Проектът е
съобразен с действащата улична регулация на
м. Волуяк – гарата.
В обхвата на проекта попадат и имоти – собственост на трети лица. С оглед изискването на
чл. 108, ал. 5 ЗУТ за целесъобразно устройване
на територията и изискването на чл. 15 ЗУЗСО
за обхващане в значителна степен на имотите,
попадащи в далекоперспективна зона при урегулирането им преди 2020 г., тези имоти също
са включени в проекта.
Част от имотите попадат в територия, определена за далекоперспективно развитие – сме-
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сена многофункционална зона, предимно за
околоградския район (Смф2д). Устройството
и застрояването на тези имоти преди 2020 г. е
допуснато с Решение № 771 по протокол № 72 от
4.12.2014 г. на СОС, с което е спазена нормата
на чл. 15 ЗУЗСО.
Предвид горното допустимото предназначение и параметри на застрояване при урегулиране
на имотите с предвидено за тях застрояване са
тези за зона „Смф2“.
Имотите попадат в неурегулирана територия
с обща площ от около 133,682 дка.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК. В скиците
е вписано: „Трайно предназначение на територията: Земеделска“.
С оглед устройството и застрояването на
територията, предмет на плана, както и определяне на необходимите площи за изграждане
на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура, както и предвид теренните условия,
описани в заданието и обяснителната записка
към проекта, се налага изработване на плана
по реда на чл. 16 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
За всеки от имотите в обхвата на плана е
определен урегулиран поземлен имот, съобразен с положението му в местността, но не и с
точните му кадастрални граници.
Част от урегулираните поземлени имоти са
отредени за повече от един имот, което е допустимо в хипотезата, че собственик на имотите
е едно и също лице и то е изявило съгласие за
това. С настоящия проект за ПРЗ са образувани такива УПИ по съгласие на заявителя за
имоти – собственост на същия.
Образуването на повече на брой УПИ за
един имот е направено също със съгласие на
собственика.
С ПРЗ са определени необходимите площи
за изграждане на общите мрежи и съоръжения
на техническата инфрастру кт у ра. В обхвата
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура влиза и проектираната улична
мрежа на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 70,
ал. 1 ЗУТ.
За осъществяване на предвиждания на плана
с влизане в сила на същия собствениците на
недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си,
определена с плана, но не повече от 25 на сто.
И з г о т в е н и с а и с а п р и е т и с п р о т о ко л
№ ЕС-О-021 от 14.01.2016 г. пазарни оценки за
поземлените имоти преди и след урегулирането
им и е прието за доказано спазване изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 от ЗУТ, а именно, че
урегулираните поземлени имоти са с пазарна
стойност не по-малка от пазарната стойност на
имотите преди урегулирането им.
Лицето (изход) към улица на новите УПИ се
осигурява по новопредвидена улична регулация,
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като същата се обвързва с действаща улична
регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ и са осигурени общите
улични мрежи като част от техническата инфраструктура.
С плана за застрояване в новообразуваните
УПИ се предвижда ситуиране на сгради, както
следва: в кв. 1, УПИ I – сграда за интермодален
терминал, сгради за обществено обслужване,
складове, бензиностанция, автомивка и трафопост; в останалите УПИ – сгради за обществено
обслужване и трафопост на пълни отстояния
от регулационните граници при параметри на
застрояване в съответствие със зона „Смф2“.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено със сервитута
на високо напрежение, както и със сервитута
на канал.
За обслужване на предвиденото застрояване
е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие
с изискването по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са представени план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура.
В производството по одобряване на ПРЗ
са спазени административнопроизводствените
правила – допускане устройството и застрояването на имотите преди 2020 г. с решение
на СОС, разрешаване изработването на проект
за ПУП – ПРЗ по чл. 16 ЗУТ от компетентния
за това орган, проектът заедно с оценките по
чл. 16, ал. 4 ЗУТ са съобщени по реда на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ на заинтересованите лица, прието е
решение на комисията по чл. 210 ЗУТ, проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите – предмет на плана, попадат в устройствена зона Смф2.
Кон к ре т но т о п ред назначен ие на У ПИ е
допустимо в устройствената зона, в която са
образувани, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Компетентност та на СОС по отношение
одобряването на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ произтича
от териториалния обхват на същия – над три
квартала по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 125, ал. 7, чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ, чл. 15 и
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствена категория по
т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол № ЕС-О-021 от 14.01.2016 г., т. 1, на
Комисията по чл. 210 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
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№ ЕС-Г-30 от 19.04.2016 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за плана за регулация на
м. Бел камък и м. Зад ливаде (м. Волуяк – гарата), кв. 1, 1а, 2, 2а, и 3, и улици по червените и
сините линии, цифри и текст, в указания обхват
на разработката съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Бел камък и м. Зад ливаде (м. Волуяк – гарата), кв. 1, 1а, 2, 2а, и 3, съгласно приложения
проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 ЗУТ в обхвата
на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Разрешени ята за ст роеж се издават след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
На основание чл. 16, ал. 5, изр. 1 и 2 ЗУТ
собствениците на поземлени имоти в обхвата
на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ придобиват собствеността
върху новообразуваните с плана урегулирани
поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените є части по ал. 1
от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен
урегулиран поземлен имот кметът на общината
или упълномощено от него лице издава заповед
с точно индивидуализиране на имота.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат до Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
6976
РЕШЕНИЕ № 556
от 28 юли 2016 г.
На свое заседание Специализираният състав
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-65
от 22.07.2011 г., т. 1, е разгледал пет варианта на
трасето за Трети метродиаметър, разработени
от „Метропроект Прага АД“ – клон България.
Разгледаните варианти са представени в район
„Овча купел“, район „Красно село“ и район „Обо-
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рище“ и са подложени на обществено обсъждане, проведено на 26.09.2011 г. в Университета по
архитектура, строителство и геодезия.
С протокол № ЕС-Г-87 от 28.10.2011 г., т. 1,
Специализираният състав на ОЕСУТ е приел
следния вариант за трасето: депо южно от бул.
Ботевградско шосе територията на „Летище София“, по проектното трасе на Източна тангента
между бул. Ботевградско шосе и бул. Владимир
Вазов; бул. Вла дим и р Вазов, ул. Професор
Милко Бичев, бул. Евлоги и Христо Георгиеви,
пл. Орлов мост, бул. Васил Левски, бул. Патриарх Евтимий, бул. Прага, ул. Св. Георги
Софийски, Медицинска академия (Медицинск и ком п лекс – Ун и верси т е т ск и ком п лекс),
кръстовището на бул. България и бул. Иван
Евстратиев Гешов, ул. Кюстендил, ул. Житница,
ул. Президент Линкълн, по проектното трасе
„Западна тангента“, ул. Централна, преминава
под Софийския околовръстен път до жп линията
София – Перник.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-382 от 7.11.2012 г. от изпълнителния директор на „Метрополитен“ – ЕАД, с
искане да се разреши изработване на проект
за изменение на действащите подробни устройствени планове, през които се предвижда да
премине трасето на Трети метродиаметър. Към
заявлението е приложена скица-предложение
и трасето за Трети метродиаметър, прието с
протокол № ЕС-Г-87 от 28.10.2011 г., т. 1, на
Специализирания състав на ОЕСУТ.
Впо с ледс т вие с п р о т окол № ЕС-Г-91 о т
19.12.2012 г., т. 1, съветът е приел предложение
за актуализация на трасето на Трети метродиаметър в участъка от метростанцията при бул.
Монтевидео до Софийския околовръстен път.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо
вх. № Г Р-70 - 0 0 -382-[6]/2012 г. о т 1.09.2015 г.
от изпълнителния директор на „Метрополитен“ – ЕАД, за даване разрешение за изработване на проект за ПУП – ИПР за обезпечаване
трасето на трета метролиния в частта на територията на район „Овча купел“. Към заявлението
е приложено мотивирано предложение за ИПР
и писмо изх. № ОВОС-247 от 12.11.2015 г. на
Министерството на околната среда и водите.
Заявлението е предоставено за становища на
отдели „Общ устройствен план“, „ПУП“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси“
(„ИМ“ и „КТ“) и „Правен“.
Изда дена е За повед № РД- 0 9 -50 -1057 о т
23.12.2015 г. на главния архитект на Столична
община за разрешаване изработването на ИПР.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-147 от 8.01.2016 г.
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в район „Овча купел“. Уведомен е и заявителят.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-147-[1] от
4.02.2016 г. е внесен за одобряване проект за изменение на план за регулация за трасе на Трети
метродиаметър в участъка от река Владайска
до жп линия София – Перник, район „Овча
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купел“. Проектът е предоставен за разглеждане
и съгласуване от отделите на НАГ.
С п и с м о в х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -14 7 - [3] о т
22.03.2016 г. проектът за ИПР е изпратен на
кмета на район „Овча купел“ за обявяване на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, за провеждане на
обществено обсъждане и до „Държавен вестник“. Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 26 от 2016 г.
С писмо вх. № РОК 16-ГР00-5/3 от 5.04.2016 г.
на кмета на район „Овча купел“ е изпратена
Заповед № РОК16-РД09-117 от 1.04.2016 г. на
кмета на район „Овча купел“ с нареждане да
се проведе обществено обсъждане на проекта.
С писмо вх. № РОК16-ГР00-5/15 от 18.05.2016 г.
кметът и главният архитект на район „Овча
купел“ удостоверяват, че са изпълнени процедурите по обявяване на проекта. Проведено
е обществено обсъждане, за което е съставен
протокол. Постъпило е едно възражение и седем становища от общественото обсъждане. В
писмото е изложено становището на РЕСУТ.
Представено е писмо вх. № РОК16-ГР00-5/10
от 25.04.2016 г. от „Виваком“ – „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД.
С писмо вх. САГ16-ГР00-2435 от 21.06.2016 г.
изп ъ л н и т е л н и я т д и р ек т ор на „Ме т р опол итен“ – ЕАД, внася съгласувателни писма изх.
№ 53-00-4608 от 16.06.2016 г. от МРРБ – АПИ,
и писмо изх. № ЖИ-24857 от 26.06.2016 г. на
ДП „НК ЖИ“. Представено е и друго писмо
вх. № САГ16-ГР №-147-/7/2012 г. от 29.06.2016 г.,
с което изпълнителният директор на „Метрополитен“ – ЕАД, уведомява, че не се налага
изменение на разработените през 2013 г. плансхеми на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура по чл. 108 ЗУТ.
За територията са влезли в сила следните
ПУП: м. Овча купел – актуализация, одобрен
с Решение № 111 на СОС по протокол № 32 от
10.12.2001 г. и Решение № 24 на СОС по протокол
№ 36 от 15.04.2002 г.; м. Овча купел – стар кв.
12, и част от кв. 23, одобрен с Решение № 113
на СОС по протокол № 24 от 30.03.2001 г. и
Решение № 15 на СОС по протокол № 23 от
19.03.2001 г.; м. Западна тангента, одобрен със
Заповед № РД-50-09-02 от 7.01.1991 г.; м. ж. к.
Овча купел 1, одобрен със Заповед № РД-09-50-79
от 6.03.1984 г. на главния архитект на София; м.
Овча купел, кв. 50, одобрен с Решение № 114 на
СОС по протокол № 24 от 30.03.2001 г.; м. Овча
купел 2, одобрен с Решение № 237 по протокол
№ 38 от 16.04.2009 г. на СОС; м. Горна баня,
одобрен със Заповед № РД-50-307 от 20.04.1995 г.
на главни я архитект на Софи я, и м. Трети
метродиаметър на Софийския метрополитен,
одобрен с Решение № 833 на СОС по протокол
№ 73 от 18.12.2014 г.
Кадастралната карта в обхвата на м. Овча
купел – актуализация, м. Овча купел – стар кв.
12 и част от кв. 23, м. ж.к. Овча купел 1, м.
Овча купел, кв. 50, м. Овча купел 2, м. Трети
метродиаметър на Софийския метрополитен е
одобрена със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г.
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на изпълнителния директор на АГКК и за м.
Горна баня със Заповед № РД-18-74 от 20.10.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е докладван и приет за одобряване
от СОС на ОЕСУТ с протокол ОЕСУТ № ЕСГ-50 от 5.07.2016 г., т. 4, допълнен с протокол
№ ЕС-Г-55 от 19.07.2008 г., т. 14 (допълнителна).
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което
на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС компетентен да одобри ПУП – изменение
на план за регулация на обект „Трети метродиаметър – гр. София“, район „Овча купел“, е
Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените правила за одобряване на проекта.
Израбо т ва нет о на П У П е въ з ложено о т
главния архитект на Столична община, като с
негова Заповед № РД-09-50-1057 от 23.12.2015 г.
е разрешено да се изработи ПУП – ИПР на
Трети метродиаметър – гр. София, провеждане
на обществено обсъждане на основание чл. 22,
ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 1 ЗУТ въз основа
на делегираните със Заповед № РД-09-1423 от
5.12.2012 г. на кмета на Столична община правомощия за това по предвидения в закона ред.
Проектът е обвързан с действащите подробни
устройствени планове: плана на обект на изменение, действащите планове на контактните
територии, както и плановете на контактните
територии, които са в процес на проектиране
и одобряване.
Проектът за ИПР е съобщен с обявление
съгласно ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т, кат о е да дена
възмож ност за възра жени я, предложени я и
искания в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Проведено е обществено обсъждане на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 127 ЗУТ.
Постъпилите становища и възражение от
обявяването и проведеното обществено обсъждане са разгледани от ОЕСУТ. Със служебните предложения, посочени в протоколите на
ОЕСУТ, са отстранени допуснатите технически
несъвършенства в проекта, като номерацията
на кв. 225а и 225б; УПИ VI – „За парк, КОО и
трафопост“ от кв. 9д; улица от о.т. 481 до о.т.
478 и прилежащите УПИ, сигнирането на кв.
19, м. Овча купел 2 като изработен проект по
чл. 16 ЗУТ и кръстовището при о. т. 437а. Направените корекции по протокола са с виолетов
и оранжев цвят.
Планът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
и е в три части.
Проектът за изменение на плана за регулация е приет с решение по протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-50 от 5.07.2016 г., т. 4, и № ЕС-Г-55 от
19.07.2008 г., т. 14 (допълнителна).
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор
на А ГК К за м. Овча купел – акт уализация,
м. Овча купел – стар кв. 12 и част от кв. 23,
м. ж.к. Овча купел 1, м. Овча купел, кв. 50,
м. Овча купел 2, м. Трети метродиаметър на
Софийския метрополитен, и Заповед № РД-1874 от 20.10.2012 г. на изпълнителния директор
на АГКК за м. Горна баня, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Действащият ПУП на м. Овча купел – актуализация, е одобрен с Решение № 111 на СОС
по протокол № 32 от 10.12.2001 г. и Решение
№ 24 на СОС по протокол № 36 от 15.04.2002 г.;
м. Овча купел – стар кв. 12 и част от кв. 23,
одобрен с Решение № 113 на СОС по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. и Решение № 15 на СОС
по протокол № 23 от 19.03.2001 г.; м. Западна
тангента, одобрен със Заповед № РД-50-09-02
от 7.01.1991 г.; м. ж.к. Овча купел 1, одобрен
със Заповед № РД-09-50-79 от 6.03.1984 г. на
главния архитект на София; м. Овча купел,
кв. 50, одобрен с Решение № 114 на СОС по
протокол № 24 от 30.03.2001 г.; м. Овча купел 2,
одобрен с Решение № 237 по протокол № 38 от
16.04.2009 г. на СОС; м. Горна баня, одобрен със
Заповед № РД-50-307 от 20.04.1995 г. на главния
архитект на София, и м. Трети метродиаметър
на Софийския метрополитен, одобрен с Решение
№ 833 на СОС по протокол № 73 от 18.12.2014 г.
Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти в обхвата на плана е в
съответствие с допустимото предназначение в
съответната зона по ОУП на СО.
С предвиденото изменение на действащия ПР
на Трети метродиаметър на Софийския метрополитен се предвижда намаляване на ширината
на трасето. Новото решение е по-щадящо по
отношение на контактните територии в район
„Овча купел“. Проектът предвижда промяна в
разположението на одобрените метростанции.
Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта от МРРБ – АПИ, с писмо
изх. № 53-00-4608 от 16.06.2016 г. и писмо изх.
№ ЖИ-24857 от 26.06.2016 г. на ДП „НК ЖИ“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община
за развитието на значителна част от територията на София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 125,
ал. 7, чл. 126, ал. 1, чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 127, ал. 1, чл. 108, ал. 5, чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ,
т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-50 от 5.07.2016 г.,
т. 4, и № ЕС-Г-55 от 19.07.2008 г., т. 14 (допълнителна), Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на обект „Трети метродиаметър на
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Софийски метрополитен“, като се създава обект
„Трети метродиаметър – гр. София“, обхващащ
измененията в следните местности:
м. Горна баня:
кв. 63, в УПИ XVII – за озеленяване – отпада
подлезът към метростанция;
изменя се улица от о.т. 139а до о.т. 140,
създават се подлез и жп спирка;
м. Овча купел 2:
в кв. 20а от УПИ I – за озеленяване, и IV1222 се създават нови УПИ IV-1222 и УПИ I – за
озеленяване;
в кв. 21 от УПИ I – за озеленяване, гаражи
и магазини, и VII – за буферен паркинг и автогара, се създават нови УПИ I – за озеленяване,
гаражи и магазини, и VII – за буферен паркинг
и автогара;
изменя се улица от о.т. 25а до о.т. 7;
в кв. 19а от УПИ I – за трамвайно ухо и озеленяване, се създава нов УПИ I – за трамвайно
ухо и озеленяване;
в кв. 19, УПИ I – за училище, се премахва;
в кв. 10 от УПИ I-237 – за жилищно строителство, магазин и т.п. и II-166, се създават
нови УПИ I-237 – за жилищно строителство,
магазин и т.п. и II-166;
в кв. 18 от УПИ I – за болница, се създава
нов УПИ I – за болница;
изменя се улица от о.т. 7 до о.т. 83=140;
м. Овча купел 1:
в кв. 101б от УПИ I – за ж. с., се създава нов
УПИ I – за ж. с.;
в кв. 101 от У ПИ XI-138 се създава нов
УПИ XI-138;
изменя се улица от о.т. 1а до о.т. 74;
в кв. 114 от УПИ IV – за спорт и озеленяване, V – за училище, и Х – за озеленяване, се
създават нови УПИ IV – за спорт и озеленяване, V – за училище, и трасе на метрополитен
и Х – за озеленяване; създават се нови УПИ
III – за трасе на метрополитен, XI – за трасе на
метрополитен, XII – за озеленяване, и XIII – за
озеленяване;
м. Овча купел, кв. 50:
изменя се улица от о.т. 83=140 до о.т. 1а;
м. Овча купел – актуализация:
изменя се улица от о.т. 1а до нова о.т. 8в;
създава се кв. 4а с УПИ II – за озеленяване;
създава се кв. 57а с УПИ I – за озеленяване;
в кв. 5 от УПИ I – за поликлиника и трафопост, се създава нов УПИ I – за поликлиника
и трафопост;
м. ж.к. Овча купел 1:
в кв. 115 от УПИ V – за спорт и озеленяване,
се създава нов УПИ V – за спорт и озеленяване;
в кв. 115а от УПИ I – за спорт и озеленяване,
се създава нов УПИ I – за спорт и озеленяване;
в кв. 116 от УПИ I – за ж.с. и озеленяване,
и III-86 се създават нови УПИ I – за ж.с. и
озеленяване, и III-9086;
м. Западна тангента:
изменя се улица от о.т. 8в до о.т. 8б;
м. Овча купел – стар кв. 12 и част от кв. 23:
изменя се улица от о.т. 535а до о.т. 26;
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в кв. 219 от УПИ II – за ел. подстанция, се
създава нов УПИ II – за ел. подстанция;
в кв. 224 от УПИ XI-1400 и XII-1620 се създават нови УПИ XI-1400 и XII-1620;
в кв. 225 от УПИ IX-1269 се създава нов
УПИ IX-2011;
в кв. 225а от УПИ I-2009 се създава нов
УПИ I-2009;
в кв. 225б от УПИ V-441 се създава нов УПИ
V-9494;
м. Овча купел – актуализация:
и з мен я с е у л и ц а о т о.т. 2 6 – о.т. 29а –
о.т. 46 – о.т. 473г;
в кв. 9д от УПИ I – за парк, КОО и трафопост, V – за трасе на метрополитен, и VI – за
парк, КОО и трафопост, се създават нови УПИ
I – за парк, КОО и трафопост, V – за трасе на
метрополитен, и VI – за парк, КОО и трафопост, по кафявите и зелените линии, цифри и
букви, зачертавания и корекциите с виолетов
и оранжев цвят, съгласно приложения проект.
2. От проекта на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР)
за обект „Трети метродиаметър – гр. София“,
район „Овча купел“, се изключват поради липса
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5
ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ):
в м. ж.к. Овча купел 1:
от кв. 115, УПИ III-9363, 9281, 1503 – за жилищно строителство и обществено обслужване;
от кв. 115а, УПИ II-9363, 9281, 2013 – за жилищно строителство и обществено обслужване.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
6810

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 117
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП – ПУР по плана на с. Гьоврен, община
Девин.
Във връзка с частичната промяна на уличната регулация се изменят улици с прилежащите
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им осови точки, като се одобряват нови улици,
както следва:
 м ежду кв. 36 и кв. 37 от о.т. 155 през о.т.
154, 153а, 153 до о.т. 152;
 м ежду кв. 36 и кв. 32 от о.т. 152 през о.т.
147 до о.т. 146;
 м ежду кв. 37 и кв. 38 от о.т. 152 през о.т. 156,
156а, 156б, 157, 158, 158а, 158б до о.т. 159;
 м ежду кв. 30, кв. 32 и кв. 38 от о.т. 152
през о.т. 151, 150д, 150г, 150в, 150б, 150а,
150, 160 до о.т. 192в;
 м ежду кв. 20, кв. 30 и кв. 38 от о.т. 192в
през о.т. 161, 162, 163 до о.т. 164;
 м ежду кв. 18 и кв. 30 от о.т. 164 до о.т. 120;
 м ежду кв. 19, кв. 20 и кв. 21 от о.т. 164 през
о.т. 165, 165а, 205, 208 до о.т. 209;
 м ежду кв. 19 и кв. 21 от о.т. 209 през о.т.
210, 210а, 210в до о.т. 211;
 м ежду кв. 26 и кв. 27 от о.т. 246 през о.т.
246а, 246б до о.т. 247;
 м ежду кв. 26 и кв. 23 от о.т. 247 през о.т.
249, 250, 251, 251а, 271, 272 до о.т. 273;
 м ежду кв. 23 и кв. 24 от о.т. 272 през 276,
276а, 277 до о.т. 263;
 м ежду кв. 24 и кв. 6 от о.т. 263 до о.т. 299;
 м ежду кв. 22, кв. 23 и кв. 7 от о.т. 271 през
о.т. 252б, 252а, 252, 234в, 234б, 234а, 234 до
о.т. 233;
 м ежду кв. 21 и кв. 22 от о.т. 228а през о.т.
228, 229, 230 до о.т. 231;
 м ежду кв. 19 и кв. 21 от о.т. 210а през о.т.
210б, 210г, 210д, 212, 212а, 231, до о.т. 232;
 м ежду кв. 5, кв.7, кв. 23 от о.т. 252 през о.т.
253, 255, 255а, 255б, 255в, 256, 256а, 256б,
257, 258, 259, 259а, 259б, 259в до о.т. 260;
 м ежду кв. 5 и кв. 23 от о.т. 253 през о.т.
253а, 254, 254а, 262 до о.т. 263;
 м ежду кв. 7, кв. 8 и кв. 19 от о.т. 233 през
о.т. 233а, 235, 235а, 236, 296, 297, 297а, 297б,
298а, 298, 297 до о.т. 237а;
 м ежду кв. 5 и кв. 7 от о.т. 245в през о.т.
245б, 245а, 245, 244, 243, 242 до о.т. 238;
 м ежду кв. 8 и кв. 4 от о.т. 238 през о.т.
237а, 191в, 191б, 191а, 191, 190в, 190б, 190а,
190 до о.т. 189;
 в кв. 19 от о.т. 209 през о.т. 173к, 209а,
209б, 209в, 209г, 209д, 209е, 213, 213а, 213б
до о.т. 214;
 м ежду кв. 10 и кв. 18 от о.т. 80а през о.т.
110, 109, 108а, 108, 107, 106, 105 до о.т. 104г;
 м ежду кв. 9 и кв. 10 от о.т. 104г през о.т.
104в, 104б, 104а, 103, 98а до о.т. 98;
 м ежду кв. 11 и кв. 12 от о.т. 43 през о.т.
43а, 42, 41, 40, 39 до о.т. 38;
 м ежду кв. 12 и кв. 2 от о.т. 38 през о.т.
37а, 37, 36, 113, 34, 33в, 33б, 33а, 33, 31, 22б
до о.т. 22а;
 м ежду кв. 3, кв. 10 и кв. 11 от о.т. 83в през
о.т. 84, 83б, 83а, 83 до о.т. 292;
 м ежду кв. 2 и кв. 11 от о.т. 292 през о.т.
90б, 90а, 90 до о.т. 38.
С частичната промяна на ПУП се предвижда
разкриването на нови улици и пешеходни алеи
и се одобряват, както следва:
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 м
 ежду кв. 30 и кв. 32, като нова пешеходна алея свързва двете улици от о.т. 144 до
о.т. 150в;
 в кв. 10 от о.т. 108 през 108б, 108в, 108г,
108д, 108е, 108ж, 108з до 108и;
 м ежду кв. 9, кв. 18 и кв. 19 от о.т. 104г през
о.т. 173, 173а, 173б, 173в, 173г, 173д, 173е,
107ж, 173з, 173и, 173й, 173к до о.т. 209;
 в кв. 10 и кв. 11 от о.т. 40 през о.т. 40а,
40б, 40в, 40г, 40д, 40е, 40ж, 40з, 83в, 103а
до о.т. 103;
 в кв. 21 от о.т. 211 през о.т. 211а до о.т. 228а;
 в кв. 7 от о.т. 297 през о.т. 297а, 297б, 298а,
297в, 297г, 245в до о.т. 256а.
Във връзка с промяна на уличната регулация
се променят частично граници на съществуващи
УПИ, които непосредствено граничат с променените улици, съгласно приложената графична
част към ПУП – ПУР.
Одобрява се обособяването на няколко нови
УПИ, както следва: УПИ VI – озеленяване и
плевни в кв. 30, УПИ VI – озеленяване в кв.
21, УПИ VII в кв. 21, УПИ VII в кв. 22, УПИ
VI и УПИ VII в кв. 10 по плана на с. Гьоврен.
Председател:
Р. Чаушев
6847
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72624.620.87 – общинска собственост) във връзка
с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска
земя – собственост на Теодор Ангелов Велинов)
в землището на гр. Добрич.
Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
6860

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 178
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на канализационен колектор,
захранващ поземлени имоти № 149035, 149038,
149370 – извън регулация, землище гр. Исперих,
местност Мезар Къшла, ЕК АТТЕ 32874.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 10-9
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т О бщ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Добрич, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
поземлен имот (ПИ) 72624.207.32 (за друг вид
земеделска земя – общинска собственост) и ПИ
72624.618.196 (второстепенна улица – общинска
собственост) във връзка с изграждане на външен
водопровод и канализация на ПИ 72624.207.37
(урбанизирана територия „за ПСД – обработка
(без рязане) и продажба на дървен материал“,
собственост на Светослав Иванов Бонев) в
землището на гр. Добрич.
Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
6859
РЕШЕНИЕ № 10-10
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т О бщ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Добрич, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път – общинска
собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост)
и УПИ II – за „Друг вид озеленени площи“, в
кв. 9 на ж.к. Дружба 1, 2 и 4 (идентичен с ПИ

6862

ОБЩИНА К АВАРНА
РЕШЕНИЕ № 152
от 2 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3
ЗУТ и заявление с вх. № АБ-06-653 от 12.07.2016 г.
от ,,Уинд парк Каварна Уест“ – ЕООД, и ,,Уинд
парк Каварна Иист“ – ЕООД, Общинският съвет –
гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за парцеларен план за
подземна оптична кабелна линия от ВГ1 през
главна разпределителна уредба (ГРУ) ,,Лонг
Ман“, намиращи се в ПИ 35064.32.80, до ВГ5
през главна разпределителна уредба (ГРУ) ,,Лонг
Ман Инвест“, намиращи се в ПИ 35064.30.59,
в землище гр. Каварна със следните засегнати
имоти: 35064.32.80, 35064.33.92, 35064.28.126,
35064.30.162, 35064.30.163 и 35064.30.59, в землище
гр. Каварна, община Каварна, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
на обект ,,Подземна оптична кабелна линия от
ВГ1 през ГРУ ,,Лонг Ман“, намиращи се в ПИ
35064.32.80, до ВГ5 през ГРУ ,,Лонг Ман Инвест“, намиращи се в ПИ 35064.30.59, в землище
гр. Каварна“.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона
след одобряване от главния архитект на Община
Каварна на инвестиционния проект за обект
,,Подземна оптична кабелна линия от ВГ1 през
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ГРУ ,,Лонг Ман“, намиращи се в ПИ 35064.32.80,
до ВГ5 през ГРУ ,,Лонг Ман Инвест“, намиращи
се в ПИ 35064.30.59, в землище гр. Каварна“ и
издаване на разрешение за строеж, което ще
представлява цялостното одобряване на комплексния проект за инвестиционна инициатива,
съгласно чл. 150, ал. 3 ЗУТ.
Председател:
Кр. Кръстев
6861

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 247
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА предвид изложените в предложение с вх. № 482 от 22.07.2016 г. на кмета на
община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Проектно трасе за външно ел. захранване и
външен водопровод на УПИ ІІІ – 016055, жил.
застр., местност Кайнаклъка, в землището на
гр. Куклен, община Куклен.
Председател:
Пл. Гошев
6845

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 130
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка,
махала Кедикчал“, в землището на с. Равен и
с. Чобанка, община Момчилград, така както е
показано в графичната част на проекта.
Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
6834

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 234
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на квартали 190 и 198 по плана на гр. Перник, кв. Тева,
като се преномерират, както следва: кв. 190
става кв. 198, а кв. 198 се преномерира в кв. 203.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
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обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
6863

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 250
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 128,
ал. 13 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н – парцелар ен п ла н на елемен т и т е на
техническата инфраструктура за трасе на разпределителен газопровод до поземлен имот с
идентификатор 56722.382.668 в местността Кожухарска чешма в землището на гр. Плевен,
преминаващ със сервитут през следните поземлени имоти: поземлен имот 561.434 с начин
на трайно ползване – път от републиканската
пътна мрежа; поземлен имот 382.174 с начин на
трайно ползване – селскостопански път в местността Кожухарска чешма, публична общинска
собственост, и поземлен имот 561.197 с начин на
трайно ползване – пасище в местността Габровец, публична общинска собственост.
Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото решение.
Решението може да се обжалва на основание
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев
6846

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 238
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПП за обек т: Трасе за
транспортен достъп УПИ 060208 – жилищно
ст роителство, образу ван от имот № 060208,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението, в землището на
с. Брестовица, местност Чучура, Решение № 19,
взето с протокол № 14 от 2015 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6811
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РЕШЕНИЕ № 239
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І – 004036, 004046,
ж илищно ст роителство, ІІ – 0 04036, 0 04046,
жилищно строителство, ІІІ – 004036, 004046,
жилищно строителство, образувани от имоти
№ 004036 и № 004046, представляващи земеделска
земя за процедура за промяна на предназначението, в землището на с. Храбрино, местност
Бяло поле, Решение № 17, взето с протокол № 2
от 11.03.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6812
РЕШЕНИЕ № 240
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 031097 – жилищно строителство, образуван от имот № 031097,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението, в землището на с.
Брестник, местност Манастирски път, Решение
№ 21, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6813
РЕШЕНИЕ № 241
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за обект: „Оптична свързаност на КЦМ – Пловдив, с оптична мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, преминаващ
през землище с. Брестник, община „Родопи“, и
землище гр. Куклен, община Куклен“, приет с
Решение № 28, протокол № 11 от 2015 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6814
РЕШЕНИЕ № 242
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване за
УПИ 111.340 – жилищно строителство, образуван от поземлен имот с идентификатор 111.178,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението, в землището
на с. Марково, местност Чонето, Решение № 28,
взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6815
РЕШЕНИЕ № 243
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване
за УПИ I-27.245 – жилищно строителство, II27.246 – жилищно строителство, III-27.247 – жил и щ но с т р ои т е лс т во, I V-27.2 4 8 – ж и л и щ но
строителство, образувани от поземлен имот с
идентификатор 27.101, представляващ земеделска
земя с променено предназначение, в землището
на с. Марково, местност Комсала, Решение № 9,
взето с протокол № 1 от 20.01.2015 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6816
РЕШЕНИЕ № 244
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 49.49 – жилищно
строителство, и УПИ 49.50 – жилищно строителство, образувани от поземлен имот с идентификатор 49.21, представляващ земеделска земя за
процедура за промяна на предназначението, в
землището на с. Марково, местност Текерлека,
Решение № 6, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6817
РЕШЕНИЕ № 245
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 31.310 – база за
съхранение и ремонт на селскостопанска техника, 31.311 – автосервиз, образувани от поземлен
имот с идентификатор 31.42, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението, в землището на с. Първенец,
местност Калдаръма, Решение № 11, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6818
РЕШЕНИЕ № 246
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 011088 – жилищно строителство, образуван от имот № 011088,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението, в землището на
с. Извор, местност Бяло поле, Решение № 22,
взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6819
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РЕШЕНИЕ № 247
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Трасе на
подземен кабел за УПИ 011105 – складове за
промишлени сток и, У ПИ 011289 – ск ладове
за промишлени стоки, УПИ 011122 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011124 – складове
за промишлени сток и, У ПИ 011290, 011223,
011224 – складове за промишлени стоки, УПИ
011110 – складове за промишлени стоки, УПИ
011214 – складове за промишлени стоки, УПИ
011219, 011220 – складове за промишлени стоки,
УПИ 011254 – складове за промишлени стоки,
в землището на с. Крумово, местност Орешака, У ПИ 020 055 – ск ладове за промишлени
стоки, в землището на с. Крумово, местност
Станимашки път, УПИ 041031 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Гърдите, и УПИ 043028 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Капсидата, община „Родопи“, с обща
дължина 1912 м, Решение № 2, взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6820
РЕШЕНИЕ № 248
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Трасета за
външно водоснабдяване за УПИ 011105 – складове за промишлени стоки, УПИ 011289 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011122 – складове
за промишлени стоки, УПИ 011124 – складове
за промишлени сток и, У ПИ 011290, 011223,
011224 – складове за промишлени стоки, УПИ
011110 – складове за промишлени стоки, УПИ
011214 – складове за промишлени стоки, УПИ
011219, 011220 – складове за промишлени стоки,
УПИ 011254 – складове за промишлени стоки,
в землището на с. Крумово, местност Орешака, У ПИ 020 055 – ск ладове за промишлени
стоки, в землището на с. Крумово, местност
Станимашки път, УПИ 041031 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Гърдите, и УПИ 043028 – складове за
промишлени стоки, в землището на с. Ягодово,
местност Капсидата, община „Родопи“, с обща
дължина 1530 м, Решение № 3, взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6821
РЕШЕНИЕ № 249
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ: І-66.77, жил. стр., ІІ-66.78, жил. стр.,
ІІІ-66.79, жил. стр., IV-66.80, жил. стр., V-66.81,
жил. стр., VІ-66.82, жил. стр., VIІ-66.83, жил. стр.,
VIIІ-66.84, инж. инфрастр., ІХ-66.85, жил. стр.,
Х-66.86, жил. стр., ХІ-66.87, жил. стр., ХІІ-66.88,
жил. стр., ХІІІ-66.89, жил. стр., ХІV-66.76, трафопост, образувани от поземлен имот с ИД 66.76,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението, в землището
на с. Марково, местност Исака, Решение № 4,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6822
РЕШЕНИЕ № 250
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ
020270 – за складови дейности (търговска база
с административна част), образуван от имот
№ 020270, представляващ земеделска земя за
процедура за промяна на предназначението,
в землището на с. Браниполе, местност Чиирите, Решение № 30, взето с протокол № 1 от
27.01.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6823
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РЕШЕНИЕ № 251
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ І-012198, жилищно строителство,
ІІ-012198, жилищно строителство, ІІІ-012198,
жилищно строителство, ІV-012198, жилищно
строителство, образувани от имот № 012198,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението, в землището
на с. Белащица, местност Грамадите, Решение
№ 16, взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6824
РЕШЕНИЕ № 252
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 110.374 – жилищно строителство, образуван от поземлен имот с идентификатор 110.120,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението, в землището на
с. Марково, местност Барчината, Решение № 18,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6825
РЕШЕНИЕ № 253
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одо бря ва П У П – П П за о б ек т: Трас е т а
за външно електроснабдяване и транспортен
достъп за УПИ 008213 – Логистичен индустриален парк (ЛИП), образуван от имот № 008213,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението, в землището
на с. Белащица, местност Тръновица, Решение
№ 24, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6826
РЕШЕНИЕ № 254
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 348042 – жилищно застрояване, образуван от имот № 348042,
представляващ земеделска земя за процедура
за промяна на предназначението, в землището
на с. Цалапица, местност Зелен пояс, Решение
№ 16, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6827
РЕШЕНИЕ № 255
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 030063 – жилищно застрояване, образуван от имот № 030063,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението, в землището на с.

ВЕСТНИК
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Брестник, местност Често ореше-вишни, Решение
№ 20, взето с протокол № 1 от 27.01.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6828
РЕШЕНИЕ № 256
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 000497 – жилищно застрояване,
образуван от имот № 000497, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението, в землището на с. Ягодово,
местност Лангишки блок, Решение № 14, взето
с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
За председател:
П. Гимишев
6829

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 146
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализи на
правното състояние и приватизационни оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Попово, реши:

1. Одобрява оценк и на имоти – общинска собственост, и следните конк у рсни услови я за
продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап, както следва:
№

Обект

Разположение

Площ

Мин.
конкурсна цена
(в лв. без
ДДС)

Мин.
размер
на
инвестициите
(лв.)

Мин.
брой
работни
места

Депозит
(лв.)

1.

„УПИ и сграда УПИ V-233 в 2800 кв. м. ведно с едноетажна
(бивше учили- кв. 6 по плана масивна сграда с площ 231 кв. м
ще), с. Елено- на с. Еленово и едноетажна пристройка с площ
во“
105 кв. м

20 700

20 000

2

2070

2.

„УПИ и сграда УПИ II-750 в 2100 кв. м ведно с двуетажна
(бивше учили- кв. 45 по плана масивна сграда със застроена
ще), с. Садина“ на с. Садина площ 277 кв. м

44 700

20 000

2

4470

3.

„УПИ и сграда
(бивше училище), с. А прилово“

46 000

25 000

2

4600

УПИ I-288 в 4920 кв. м ведно с двуетажна
кв. 23 по пла- масивна сграда с площ 363 кв. м
на на с. Априлово

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

2. Утвърждава конкурсна документация и възлага на кмета на общината да проведе публично
оповестен конкурс на един етап за продажба
на гореописаните имоти при следните условия:
2.1. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 10-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ в стая 209
на общината след представяне на документ за
внесена сума 100 лв. без ДДС в касата на информационния център на общината.
2.2. При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят съдебно решение
за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер
10 % от тръжната цена и се внася до 15-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ по сметка BG98STSA93003300135430, BIC
код STSABGSF, в банка „ДСК“ – клон Попово.
2.4. Срок за подаване на конкурсните документи – до 15-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
2.5. Срок за оглед на обектите и получаване
на допълнителна информация – до 15-ия ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден след
представяне на документ за закупена тръжна
документация.
2.6. При неявявяне на кандидати сроковете по
конкурса за обекта да се удължат с още 20 дни.
2.7. Упълномощава кмета на общината по
чл. 8 и 36 НТК да назначи комисия за провеж дане на т ърга, да оп редели спечели ли я
търга участник, класирания на второ място
и да сключи договора за приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
6830

ВЕСТНИК
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срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, чрез
Общинския съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1,
изр. 1 и ал. 4, изр. 1 ЗУТ).
Председател:
Кр. Германова
6858

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 503
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии,
одобрен с Решение № 1158 по протокол № 55
от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му за ПИ с идентификатор
68850.527.230 по КККР на гр. Стара Загора,
с местоположение: УПИ І – районен център,
кв. 626 „Железник“, по плана на гр. Стара Загора.
Съгласно проекта за изменение на ОУП за
ПИ с идентификатор 68850.527.230 е отредена
ж и лищна уст ройст вена зона – Ж м – за ж илищни нужди, ниско свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н до 10 м, и
следните показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване: Кинт. – 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 428
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструкту ра, извън границите
на урбанизираните територии за „Довеждащ
водопровод“ – захранващ УПИ I „За депо за
строителни материали, земни маси и инертни
материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48)
и УПИ II „За депо за строителни материали,
земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26), землище гр. Черноморец, община Созопол, с трасе и сервитут в
обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.46.45, 63015.506.535, 63015.506.574,
63015.506.536, 63015.506.383, 81178.51.45, 81178.51.26,
81178.46.39, 81178.51.21, 81178.48.23, землище гр.
Черноморец, община Созопол.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен

6836
РЕШЕНИЕ № 510
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на външно ел.
захранване за ПИ № 207016 по КВС на местност
Ишекър, землище с. Пряпорец, община Стара
Загора, с обща дължина на трасето 32,34 м, за
нуждите на „Метихом“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
6835
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ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСК АЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 151
от 5 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
УПИ VII, VIII, IX, X, XI,XII, XIII, XIV и XV
в кв. 61, на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и
IX в кв. 62, всичките имоти формиращи УПИ
VІІ в кв. 61 (с отпадане на кв. 62); на УПИ I и
II в кв. 63, и план за улична регулация (ПУР)
на част от улица между о.т. 144 и о.т. 150 с
предвидено отпадане на улицата между о.т. 150
и нова о.т. 170, с площ 926 кв. м по плана на
с. Мирово, община Братя Даскалови
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
П. Михайлов
6831
РЕШЕНИЕ № 152
от 5 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
с. Братя Даскалови, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Трасе за подземен ел. кабел, преминаващ през
имоти от ПИ 028014, ПИ 028010, ПИ 028006,
ПИ 028008 до ПИ 028009, с дължина 1131,64 м
в землището на с. Горно Белево, община Братя
Даскалови, област Стара Загора.
Председател:
П. Михайлов
6832
РЕШЕНИЕ № 153
от 5 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV с части
„Геодезия“ и „Ел.“, с обща дължина на трасето
239,25 м, относно захранване на ПИ 072086 по
КВС на с. Оризово, община Братя Даскалови,
преминаващо през имоти 072010 и 000199, и
парцеларен план за „Локално платно с етапни
връзки към АМ „Тракия“, вход към 161+990
дясно, изход 162+100 дясно“ с площ 342 м 2 пред
лицето на ПИ 072086.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Братя Даскалови до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
П. Михайлов
6833

ВЕСТНИК
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28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3. ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-48
от 12.08.2016 г. за обект: Рехабилитация на път
III-1002 „Враца – Пещера „Леденика“, участък
от км 0+160 до км 17+588,80, в рамките на териториалния обхват па транспортната територия,
държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6857
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Стефан Костадинов Арнаудов, собственик на
имот № 61.7, намиращ се в землището на гр.
Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет
от 11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6838
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600
до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна
връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново
Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Атанас Костадинов
Василев, собственик на имот № 61.8, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6839
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на осно-
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вание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Атанас
Георгиев Сураджиев, собственик на имот № 61.9,
намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6840
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Христо Ангелов Дънгов, собственик на имот
№ 63.84, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6841
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600
до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна
връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново
Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Запро Костадинов
Кирянов, собственик на имот № 64.3, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6842
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ана
Спирова Маринова, собственик на имот № 64.5,
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намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6843
7. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Младен Манчев Езеречки, собственик на имот
№ 9.65, намиращ се в землището на гр. Кресна,
община Кресна, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6844
931. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на
ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловд и в: же ле з оп ът н и у час т ъц и С о фи я – Е л и н
Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък
Ихтиман – Септември са изготвени: проекти на
подробни устройствени планове – парцеларни
планове за териториите, необходими за изграждането на жп линията София – Пловдив, участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землищата на с. Габровица,
ЕК АТТЕ 14163, с. Сестримо, ЕК АТТЕ 66319,
с. Момина клисура, ЕК АТТЕ 48903, и гр. Белово, ЕК АТТЕ 03592, в община Белово; проект
ПУП – ПРЗ за нова жп гара Костенец, част от
проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: участък Ихтиман – Септември“, разположена в землището на с. Габровица, община Белово; проекти за изменение на
подробни устройствени планове – планове за
регулация и застрояване на имоти, попадащи
в у рба н изи ра ната т ери т ори я на с. Мом и на
клисура, община Белово, и гр. Белово, община
Белово, и засегнати от трасето на жп линията
София – Пловдив. Проектите са изложени в
Община Белово, ет. 2, стая 12. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
6865
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37. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
чл. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия,
за обект: „Външно ел. захранване на „Приемник на ел. енергия“, УПИ VІІІ-062053, кв. 37,
по плана на с. Пожарево, община Божурище,
SAP№ IB-32-16-11094. Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6851
38. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
чл. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия,
за обект: „Външно ел. захранване на „Двуетажна жилищна сграда“, УПИ ХІІІ-008057, кв. 34,
и „Двуетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІV008057, кв. 34, по плана на с. Гурмазово, община
Бож у рище. Проек т ът на П У П – парцеларен
план, е изложен за разглеж дане в Община
Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6849
39. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
чл. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираната територия,
за обект: „Външно електрозахранване „Жилищна сграда“ в УПИ ІІ-024034, кв. 1; „Жилищна
сграда“ в У ПИ І V- 024034, к в. 1; „Ж илищна
сграда“ в УПИ V-024034, кв. 1, м. Гюргеволог“,
по плана на с. Пожарево, община Божурище.
Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6848
58 . – О б щ и н а г р. Б ож у р и щ е , С о фи йс к а
област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване за
ПИ 000273 по К ВС, м. Спорното – землище
на с. Гурмазово, и план за регулация и застрояване за ПИ 000171, м. Батареята, землище на
с. Гурмазово, община Божурище. Проектът за
изменение на ПУП – план за регулация и за-
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строяване е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за изменение на подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6850
57. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план по чл. 110,
а л. 1, т. 5 ЗУ Т за т ех н и че ск а и нфрас т ру кт у ра – е лек т р о снабд я ва не, водо снабд я ва не,
газоснабд яване, канализаци я и т ранспортен
достъп на ПИ № 001059 и 001060 в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,
Софийска област. Трасетата на елементите на
техническата инфраструктура преминават през
имот № 001057 – общински полски път, по КВС
на землището на гр. Елин Пелин. Проектът и
съпътстващата го документация се намират в
отдел „УТ“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая
№ 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
6864
2. – Общ ина „Родопи“, облас т П ловдив,
на основание ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т съобщава,
че с Решение № 17, прието с протокол № 5
от 8.07.2016 г. на ЕСУ Т при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за ул и ч н и Ви К п ровод и за обек т: „Час т но
училище от І – IV клас в УПИ ІІ-20.78, 20.77,
20.76 – обществено обслужване – частно училище, с трасе по полски път № 20.206, път № 20.82
и през напоителен канал № 20.66, местност
Витрогона, землище на с. Марково, община
„Родопи“ – Пловдив“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6914
13. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП –
парцеларен план за техническа инфраструктура
извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и водопроводно отклонение
до ПИ 63427.152.192 в м. Нови халваджи, землище на гр. Русе, през имоти с идентификатори:
63427.105.16 с НТП „За ремонт и поддържане
на транспортни средства“, частна собственост;
63427.105.24 и 63427.152.354 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска
собственост; 63427.152.356 с НТП „Местен път“,
общинска собственост; 63427.152.194 с НТП „За
второстепенна улица“, общинска собственост;
63427.152.195, 63427.152.176 и 63427.152.367 с
НТП „За земеделск и т руд и отдих“, частна
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собственост. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
6916
14. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен п ла н за т ех н и ческа
инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс България“ –
ЕООД, в землищата на селата: Басарбово, Семерджиево, Червена вода, Ястребово и Николово,
през следните имоти – общинска собственост:
в землище на с. Басарбово: 000018, 000022 и
000070 с НТП „Пасища, мери“; 000019, 0000307,
000385 и 000391 с НТП „Ведомствени пътища“;
000092, 00103, 000226, 000232, 000387, 000418 и
000436 с НТП „Полски пътища“; в землище на
с. Семерджиево: 000093, 000109, 000128, 000158,
000170, 000171, 000175, 000194 и 000236 с НТП
„Полски пътища“ и 000192 с НТП „Пасища,
мери“; в землище на с. Червена вода: 000216
с НТП „Пасища, мери“; 000455 с НТП „Пустеещи необработваеми земи“; 000665, 000666,
000669, 000670, 000716, 000752, 000753, 000754 и
000755 с НТП „Полски пътища“; в землище на
с. Ястребово: 000080 с НТП „Пътища IV клас“
и 000084 с НТП „Полски пътища“; в землище
на с. Николово: 000053, 000056 и 000076 с НТП
„Полски пътища“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6917
12. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен п ла н за т ех н и ческа
инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до ПИ 009040 в м. До село,
землище на гр. Мартен, през ПИ 000083 с НТП
„Ведомствен път“ – общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6915
16. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура
за пътна връзка за обект „Селскостопанска
производствена и складова база“ в поземлен
имот (ПИ) 142022, местност Кантона, по КВС
на землището на с. Морава, община Свищов,
на път III-302 „I-3 – Морава – Царевец“ от km
6+220 до km 6+520 (ляво). Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 22 на сградата на общината и може да бъде разгледан всеки работен
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ден от 8,30 до 12 ч. 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.
6972
3. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Външен питеен водопровод за зоната по § 4, местност Митков мост, землище
гр. Черноморец, община Созопол. Проект ът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6884
41. – Община Шумен на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка
с чл. § 4к ПЗРЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен помощен план
за местности в землището на гр. Шумен – кв.
Дивдядово – местност Сакарка – кадастрални
райони 83510.683 и 83510.684, землището на
с. Дибич – местност Нов екарисаж – кадастрални райони 20938.400 и 20938.420, и землището
на с. Мараш – местност Крушака – кадастрален
район 47161.139, местност Юч пунар, поземлен
имот 47161.138.5, и местност Марашки лозя – кадастрален район 47161.142. Планът е изложен
в сградата на общината на ет. 3 – дирекция
„Устройство на територията“, стая № 330. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плана до
кмета на общината.
6852
42. – Община Шумен на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка
с § 4к, ал.1 ПЗРЗСПЗЗ съобщава на заинтересова н и т е л и ца, че е израбо т ен помощен
план за местности в землищата на гр. Шумен – местност Разбой – кадаст ра лен район
688, землището на с. Дибич – местности Под
лозята – кадастрален район 118, и Татарск и
места – кадастрален район 114, землището на
с. С а л ма ново – мес т нос т Та ш к юп рю – к адастрален район 156, и землището на с. Черенча – местност Коджа балък – кадастрален
район 502. Планът е изложен в сградата на
общината на ет. 3 – дирекция „Устройство на
територията“, стая № 330. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и
възражения по плана до кмета на общината.
6882
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ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
4. – Изпълнителният съвет на ПП „Национално движение единство“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 8 от устава на партията свиква
на 28.09.2016 г. в 10 ч. в София, бул. Цариградско
шосе 149, в заседателната зала на хотел „Експо“,
Национална конференция на ПП „Национално
движение единство“ при следния дневен ред: 1.
политически доклад за дейността на ПП „Национално движение единство“ за отчетния период; 2.
избор на заместник-председател на Изпълнителния
съвет на ПП „Национално движение единство“.
6983
3. – Управителният съвет на асоциация „Импулси“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на асоциацията на 30.09.2016 г. в 17 ч. в София, ул. Цар
Асен 29, ап. 6, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя относно дейностите; 2. приемане на баланс за 2015 г.; 3. вземане на решение
от членовете на общото събрание за бъдещето
на „Импулси“; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч.
6904
1. – Управителният съвет на Български женски
съюз, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.10.2016 г.
в 11 ч. в седалището на сдружението в София,
бул. Никола Вапцаров 57, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
приемане на членове; 3. приемане на промени в
устава; 4. избор на управителен съвет; 5. избор
на председател; 6. вземане на решения относно
размера, реда и начина на събиране на членски
внос и целеви вноски и приемане на бюджет; 7.
приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението; 8. разглеждане на други
въпроси съгласно чл. 18, ал. 1, т. 15 от устава.
6963
19. – Управителният съвет на фондация „Литературен вестник“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква събрание на съвета на учредителите на фондацията на 14.10.2016 г. в 18 ч.
на адрес: София, ул. Цар Иван Шишман 7, при
следния дневен ред: 1. промяна на учредителния
акт – смяна на седалището на фондацията; 2.
промяна на учредителния акт – промяна на процедурите за уведомяване за заседания – вписване
на електронни адреси за кореспонденция и уведомяване чрез тях за заседания; 3. освобождаване
на членове на управителния съвет; 4. избиране
на членове на УС.
6924
18. – Управителният съвет на Спортен клуб
джудо „Локомотив“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
Спортен клуб джудо „Локомотив“ на 20.10.2016 г.
в 17,30 ч. в София, бул. Рожен 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад от управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. приемане
на финансов отчет до 20.10.2016 г.; 3. приемане
на проектобюджет на сдружението за 2017 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6876

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

3. – Управителният съвет на Настоятелство
„Славейче“ – Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на настоятелството
на 20.10.2016 г. в 16 ч. в сградата на детско заведение „Славейче“ – Айтос, ул. Х. Димитър 13, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на настоятелството; 2. персонални промени в
състава на настоятелството – освобождаване на
членове и приемане на нови членове; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС;
4. приемане на нов устав; 5. избор на нов съвет
на настоятелите; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6948
22. – Председателят на Фондация в обществена
полза „Карин дом“, Варна, на основание чл. 26
във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и взето решение
по т. 1 от проведено заседание на 14.08.2016 г. на
управителния орган на фондацията свиква общо
събрание на управителния съвет на фондацията,
явяващ се върховен орган на фондацията, на
26.09.2016 г. в 9 ч. на адрес: Варна, местност Свети Никола, вила „Станчов“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
фондацията за 2015 г.; 2. приемане на годишен
отчет за дейността на фондацията през 2015 г.; 3.
избор на регистриран одитор, който да провери и
завери годишния финансов отчет на фондацията за
2016 г. При липса на кворум на основание чл. 27
във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6934
1. – Управителният съвет на Съюза на краеведите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на съюза на
8.10.2016 г. в 13 ч. в зала № 102 на Корпус № 3 на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, кв. Кольо Фичето,
при следният дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на Съюза на краеведите в
България и на краеведските дружества от страната
за периода от 7.10.2011 г. до 8.10.2016 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на управителния съвет
на Съюза на краеведите в България за периода
от 7.10.2011 г. до 8.10.2016 г.; 3. освобождаване от
отчет на членовете на управителния съвет на
Съюза на краеведите в България и на централната финансова контролно-ревизионна комисия;
4. избор на нов управителен съвет на Съюза на
краеведите в България и на нов председател на
съюза; 5. избор на централна финансова контролно-ревизионна комисия на съюза; 6. обсъждане
на основните насоки за работата на съюза за
периода след 8.10.2016 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. на същото място, при
същия дневен ред, независимо от това колко от
членовете му ще присъстват.
6922
5. – Управителният съвет на сдружение „Шопска задруга на майстора – Елин Пелин“, гр. Елин
Пелин, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 18,
19 и 20 от устава на сдружението и свое решение
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от 6.08.2016 г. свиква общо събрание на 15.10.2016 г.
в 19 ч. в залата на Общинската библиотека – гр.
Елин Пелин, при следния дневен ред: 1. доклад
и отчет за дейността на сдружението за 2015 г.;
2. промени в устава и адреса на управление на
сдружението; 3. избиране на управителен съвет
на сдружението; 4. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ, в случай че не бъде събран нужният
кворум, събранието се отлага за един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, като ще се счита за законно.
6879
8. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Петра – 2006“, Петрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 10.10.2016 г. в 11 ч. в офиса на
клуба в гр. Петрич, ул. България 17, при следния
дневен ред: 1. промяна относно вида на дейност,
като от дейност в частна полза да премине в общественополезна дейност; 2. промяна на адреса на
управление на сдружението; 3. приемане на нови
членове; 4. освобождаване на членове на УС на
сдружението; 5. приемане на промени в устава; 6.
приемане на нов управителен съвет. Поканват се
членовете на клуба да вземат участие лично или
чрез упълномощено лице. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6923
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Тенис клуб „Плевен“ – Професионален спортен
клуб“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от
устава на сдружението свиква редовно отчетноизборно общо събрание на 1.10.2016 г. в 15 ч. в
Плевен, ул. Цар Калоян 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението за периода 2011 – 2015 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет
поради изтичане на мандата; 3. избиране на нови
членове на управителния съвет; 4. освобождаване
на членовете на контролния съвет поради изтичане на мандата; 5. избиране на нови членове на
контролния съвет; 6. избор на председател на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 34 от устава събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите във връзка със свикването и
провеждането на събранието са на разположение
в седалището на сдружението при поискване.
6965
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на обучители и
изследователи в България по Обща медицина
(СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо
събрание на „СОИБОМ“ на 1.10.2016 г. в 15,30 ч.
в конферентната зала на хотел „Калиста“, Ста-
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розагорски минерални бани, при следния дневен
ред: 1. прием на нови членове; 2. отчети – на
председателя на УС, ковчежника, председатели
на комисии; 3. разни. Поканени за участие са
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
устава на сдружението събранието се отлага с един
час при същия дневен ред и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
6867
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Био Ресурсна Асоциация за Натурално Развитие – Орфей“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
на сдружението свиква общо събрание в Пловдив, ул. Капитан Райчо Николов 68, ап. 87, на
16.10.2016 г. в 17,30 ч. Поканени са за участие всички
членове на сдружението при следния дневен ред:
1. промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 2. промяна на вида на дейност
на сдружението – от осъществяване на дейност
в частна полза видът на дейност се променя в
общественополезна дейност; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 18,30 ч.
6969
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хармония 2007“, Русе, по своя
инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 10.10.2016 г. в 11 ч. в Русе,
ул. Никола Й. Вапцаров 14, вх. 6, ет. 3, ап. 9,
при следния дневен ред: 1. вземане решение за
освобождаване от длъжност и от отговорност на
ликвидатора Красимира Петрова Николаева; 2.
вземане решение за заличаване на сдружението.
Началото на регистрацията е в 11 ч. Общото
събрание е законно, ако присъстват повече от
половината от членовете. 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.
6964
3. – Управителният съвет на Аматьорски футболен клуб „Хасково“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.09.2016 г. в
18 ч. в кафето на ет. 2 на Община Хасково при
следния дневен ред: 1. отчет на АФК „Хасково“
за изминалата състезателна 2015/2016 г.; 2. освобождаване от длъжност на членове на УС по
тяхно волеизявление (молба); 3. промени в устава
на АФК „Хасково“; 4. приемане на нови членове
в АФК „Хасково“; 5. общото събрание да упълномощи УС да освобождава, попълва и променя
техния брой – респ. 3, 5, 7, 9, 11, 13 и т.н.; 6. разни.
6866

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
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

