ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 74

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 20 септември 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната
организация на франкофонията
 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма
за трансгранично сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005
между правителството на Република
България и правителството на Република Турция
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 Постановление № 239 от 13 септем
ври 2016 г. за структурни промени в
системата на здравеопазването
25
Министерство
на здравеопазването
2

 Договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
26
Министерство
на младежта и спорта

2

3

 Закон за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс 12
Министерски съвет
 Постановление № 235 от 13 септември 2016 г. за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за електронната идентификация
14
 Постановление № 236 от 13 септември 2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постанов
ление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г.
24

 Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за
условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните училища
26
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на учениците
38
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

 Постановление № 237 от 13 септември 2016 г. за допълнение на Постанов
ление № 74 на Министерския съвет
от 2015 г. за създаване на Национален
икономически съвет
25

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
73
Комисия за регулиране
на съобщенията

 Постановление № 238 от 13 септември 2016 г. за изменение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
25

 Решение № 432 от 29 август 2016 г.
за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално определен
79

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Решение № 434 от 29 август 2016 г.
за изменение на Техническите изиск
вания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях 113
 Решение № 458 от 1 септември
2016 г. за приемане на Правила за реда
и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с
потребителите на пощенски услуги 114
 Решение № 461 от 1 септември 2016 г.
за приемане на Технически изисквания

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови
телевизионни устройства
115
Централна избирателна
комисия
 Решение № 3488-НР от 13 септември
2016 г. относно утвърждаване образци
на книжа № 69-НР, № 70-НР и № 71-НР
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
116

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ между Министерството на външните
работи на Република България и Международната организация на франкофонията, приет от
ХLІІI Народно събрание на 9 септември 2016 г.
Издаден в София на 12 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
между Министерството на външните работи
на Република България и Международната
организация на франкофонията
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ между Министерството на
външните работи на Република България и
Международната организация на франкофонията, подписано на 21 юни 2016 г. в Париж.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 септември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7443

УКАЗ № 302
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандум за
изпълнение на Програма за трансгранично
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на
Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция, приет от
ХLІІI Народно събрание на 9 септември 2016 г.
Издаден в София на 12 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на Инструмента
за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI
2014TC16I5CB005 между правителството на
Република България и правителството на
Република Турция
Член единствен. Ратифицира Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия
на Инстру мента за предприсъединителна
помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между
правителството на Република България и правителството на Република Турция, подписан
за Република България на 19 февруари 2016 г.
и за Република Турция – на 28 март 2016 г.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 септември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7442

УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, приет от ХLIІI Народно събрание на
8 септември 2016 г.
Издаден в София на 13 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ,
бр. 81 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 98 от 2001 г.,
бр. 25 и 120 от 2002 г., бр. 42, 102 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 38, 79 и 105 от 2006 г. и
бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в района на окръжния
съд по седалището на юридическото лице
с нестопанска цел“ се заменят с „воден от
Агенцията по вписванията към министъра
на правосъдието“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Подпомагане и насърчаване от държавата
Чл. 4. (1) Държавата може да подпомага
и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на
дейност в обществена полза, чрез данъчни и
други финансови и икономически облекчения,
както и финансирания при условия и по ред,
определени в съответните специални закони
и при съобразяване с правилата по държавните помощи.
(2) Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и
финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на
гражданските организации се осъществява от
Министерския съвет. Министерският съвет
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приема и актуализира периодично Стратегия
за подкрепа на развитието на гражданските
организации в Република България.
(3) Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет
за разработване и провеждане на политики
за подкрепа на развитието на гражданското
общество. В съвета участват представители
на юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза.
Председател на съвета е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнение
на стратегията по ал. 2, който не участва в
гласуването.
(4) Съветът по ал. 3 извършва следните
дейности:
1. дава становища по всички проекти на
нормативни актове, стратегии, програми и
планове, които се отнасят до дейността на
гражданските организации;
2. координира и следи за изпълнението
на Стратегията за подкрепа на развитието
на гражданските организации в Република
България и Плана за действие по Стратегията;
3. предлага на Министерския съвет план
за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка
следваща година и прави преглед и оценка
на изпълнението є;
4. събира информация за финансирането
на гражданските организации с публични
средства с цел определяне на ефективността
на отпусканите средства;
5. прави ежегоден преглед на потребностите
и проблемите на гражданските организации,
както и на техните резултати и постижения;
6. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и
гражданските организации;
7. определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя
средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
(5) Съветът по ал. 3 се състои от 15 членове,
включително председател, които се определят
с решение на Министерския съвет за срок
три години въз основа на прозрачна и състезателна процедура, която има следните етапи:
1. публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации;
2. предварителна регистрация на всички
организации, които желаят да участват;
3. номиниране на организации – кандидати
за членове на съвета по ал. 3;
4. избор на кандидатите чрез гласуване на
предварително регистриралите се;
5. организациите, полу чили най-много
гласове, излъчват свой представител за член
на съвета по ал. 3 и негов заместник.
(6) Юридическите лица с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в обществена
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полза, членове на съвета по ал. 3, трябва да
имат опит в осъществяване на дейности в
обществена полза в подкрепа на развитието
на гражданското общество и гражданското
участие минимум 5 години.
(7) Министерският съвет определя с правилник организацията и дейността на съвета
по ал. 3.
(8) За насърчаване и финансова подкрепа на
проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност ежегодно се
предвиждат и разходват средства по държавния бюджет.
(9) Оценките на проектите и предложението за разпределението на средствата по
ал. 8 се осъществява по критерии, условия,
правила и процедури, приети от съвета по
ал. 3, който прави предложение на Министерския съвет.
(10) Административното обслужване на
дейността на съвета по ал. 3 се осигурява от
администрацията на Министерския съвет.
(11) Членовете на съвета по ал. 3 не получават възнаграждение за участието си, като
те и организациите, които представляват, и
свързаните с тях лица не могат да участват
с проекти за финансиране.
(12) За своята дейност съветът по ал. 3
ежегодно в срок до 30 юни се отчита пред
Министерския съвет, като представя и отчет
за изразходваните средства и постигнатите
резултати по ал. 8.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „в района на окръжния съд по седалището на юридическото
лице“ се заменят с „воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието“.
§ 4. В чл. 7 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) След като юридическо лице с нестопанска цел е вписано в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията
по вписванията, не може друго юридическо
лице с нестопанска цел да бъде вписано със
същото наименование.
(5) Вписаното в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията, юридическо лице с нестопанска
цел може да предяви иск срещу всяко друго
юридическо лице с нестопанска цел, приело
по-късно наименование, съвпадащо с неговото, за преустановяване на използването му,
както и иск за обезщетение за настъпилите
от това вреди.“
§ 5. В чл. 9 думите „БУЛСТАТ номер“ се
заменят с „единен идентификационен код“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „а в случаите по
чл. 44а, ал. 4 след уведомяване от Агенцията
по вписванията“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 съдът назначава
ликвидатор и изпраща решението за прекра-
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тяване на Агенцията по вписванията, която
служебно вписва прекратяването в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 7. В чл. 14 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато ликвидатор не е определен по
реда на ал. 2 или съобразно решението на
върховния орган в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2,
той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация
и правомощията на ликвидатора се прилагат
съответно разпоредбите на Търговския закон.
Решението за прекратяване по чл. 13, както
и подлежащите на вписване обстоятелства
относно неплатежоспособността, съответно
несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се
обявяват в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията.“
§ 8. В чл. 16 думите „окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска
цел“ се заменят с „регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията
по вписванията“.
§ 9. Член 17 се изменя така:
„Регистър за юридическите лица с нестопанска цел
Чл. 17. Към Агенцията по вписванията
към министъра на правосъдието се води регистър на юридическите лица с нестопанска
цел.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Вписване
на обстоятелства и обявяване на документи
в регистъра“.
2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) На вписване в регистъра подлежат
следните обстоятелства:
1. наименованието, целите и средствата за
постигането им, предметът на допълнителната
стопанска дейност;
2. седалището и адресът;
3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на
лицата, представляващи юридическото лице
с нестопанска цел;
4. определянето за извършване на дейност
в обществена или частна полза;
5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;
6. прекратяването на юридическото лице
с нестопанска цел;
7. преобразуването;
8. имената, съответно наименованието,
както и адресът на ликвидаторите;
9. заличаването на юридическото лице с
нестопанска цел;
10. клоновете на юридическото лице с
нестопанска цел, седалището и адресът им на
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управление, имената и длъжността на лицето,
определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на
правомощията и представителната му власт.
(2) На обявяване в регистъра подлежат
следните документи:
1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;
2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;
3. решенията за промени в обстоятелствата,
подлежащи на вписване;
4. финансовите отчети на юридическото
лице с нестопанска цел, както и докладът за
дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени
за извършване на общественополезна дейност.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 – 3
се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието,
в едномесечен срок от деня на възникването
им, съответно на промяната им.“
§ 11. В чл. 20 т. 5 се изменя така:
„5. предмета на допълнителната стопанска
дейност;“.
§ 12. В чл. 25, ал. 6 думите „съда по регистрацията“ се заменят с „окръжния съд по
седалището“.
§ 13. В чл. 26, ал. 3 думите „обнародва в
„Държавен вестник“ се заменят с „обявява в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от Агенцията по вписванията“ и
се поставя запетая.
§ 14. В чл. 34, ал. 4 се създава изречение трето: „Решението на съда за промени
и актуалният учредителен акт се изпращат
на Агенцията по вписванията за вписване в
регистъра и за обявяване по служебен път.“
§ 15. В чл. 36, ал. 2 думите „съдът по регистрацията“ се заменят с „окръжният съд
по седалището“.
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията по вписванията отказва
вписване на организациите, определени за
извършване на общественополезна дейност,
когато разпоредбите на устава или учредителният им акт противоречат на разпоредбите
на тази глава.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Определяне за осъществяване на общественополезна
дейност“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Юридическите лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:
1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и
доброто управление;
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2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието,
науката, културата, техниката, технологиите
или физическата култура;
3. подкрепа за деца, за хора с увреждания
и за лица и общности в риск от социално
изключване;
4. защитата на човешките права или на
околната среда;
5. други цели, определени със закон.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В чл. 39, ал. 3 думите „вписани в
Централния регистър при Министерството
на правосъдието“ и запетаята след тях се
заличават.
§ 19. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Годишният док лад за дейността и
финансовият отчет на юридическото лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят
за обявяване в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията
по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.“
§ 20. В чл. 41, ал. 2 думите „съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на
дейността“ и изречение второ се заличават.
§ 21. В глава трета, раздел I се създават
чл. 44а, 44б и 44в:
„Временно спиране на статут в обществена
полза
Чл. 44а. (1) По партидата на юридическото
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза“, когато то две поредни години не
заяви за обявяване в срок документите по
чл. 40, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, преди извършване
на вписването „с временно спрян статут в
обществена полза“, Агенцията по вписванията
изпраща писмено уведомление до юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в което
определя допълнителен срок не по-кратък от
един месец, за представяне на информацията,
а ако тя не бъде представена в този срок,
промяната се вписва по неговата партида.
(3) Вписването по ал. 1 и 2 не освобождава юридическото лице с нестопанска цел
и членовете на управителните му органи от
задължения и отговорност по този закон.
(4) Системното неизпълнение на задълженията по ал. 1 е основание за прекратяване на
юридическото лице по реда на чл. 13, ал. 1,
т. 3, буква „б“.
(5) Юридическото лице с нестопанска
цел с вписано обстоятелство по ал. 1 може
да продължи да разходва имуществото си за
дейностите, посочени в устава или в учредителния му акт, доколкото не противоречат на
разпоредбите на чл. 38 – 44.
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Възстановяване на статут в обществена полза
Чл. 44б. Юридическото лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, по чиято партида е вписано обстоятелството по чл. 44а, ал. 1, може да поиска
възстановяване на статута след отпадане на
основанието за спирането му.
Обжалване
Чл. 44в. (1) Актът на Агенцията по вписванията по чл. 44а, ал. 1 и отказът за възстановяване на статут по чл. 44б подлежат на
обжалване пред окръжния съд по седалището
на юридическото лице с нестопанска цел по
реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.
(2) Ако актът по ал. 1 бъде отменен, възстановяването на статута се извършва служебно.“
§ 22. В глава трета раздел ІІ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) В срок три месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
приема правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското
общество.
(2) В срок 6 месеца от влизането в сила
на този закон Съветът за развитие на гражданското общество приема правила за допустимите дейности с обществена значимост за
финансиране, условията, реда и механизмите
за разходване на средствата, условията, реда
и начина за набиране, оценка и подбор на
проектни предложения, изискванията към
изпълнението на дейностите и отчетността на
лицата с одобрени за финансиране проекти,
условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със средствата
по чл. 4, ал. 8.
(3) Средствата по чл. 4, ал. 8 се планират
със закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
§ 24. Всички заварени към датата на влизането в сила на този закон юридически лица
с нестопанска цел и клонове на чуждестранни
юридически лица с нестопанска цел запазват
правоспособността си на юридически лица,
съответно на клонове и статута си в частна
или в обществена полза.
§ 25. (1) Юридическите лица с нестопанска
цел, вписани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за
пререгистрация по този закон в срок до 31
декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.
(2) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва
чрез вписване в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за
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него въз основа на заявление и удостоверение
за актуалното състояние по регистрацията му,
в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на
юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска
цел, издадено след датата на влизането в сила
на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на
неприключили производства по вписвания по
ал. 11 удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Сдруженията
или фондациите представят вписания в съда
актуален учредителен акт или устав, заверен
от съда по регистрацията или от законния
си представител.
(3) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва
и въз основа на акт на съдебен или на друг
държавен орган и на частен съдебен изпълнител
или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата
на закон да искат вписване, заличаване или
обявяване в регистъра. В този случай Агенцията по вписванията изисква от окръжния
съд по регистрацията на юридическото лице с
нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел,
за които се иска вписване, заличаване или
обявяване – издаването на удостоверение за
актуалното състояние, съдържащо пълни данни
за актуалните вписани обстоятелства, както
и препис от актуалния учредителен акт или
устав на юридическото лице с нестопанска цел,
съответно клона на чуждестранно юридическо
лице с нестопанска цел. След пререгистрирането по този ред на юридическото лице с нестопанска цел, което има клонове, Агенцията по
вписванията незабавно изисква от съдилищата
по седалището на всеки клон издаването на
удостоверения за актуално състояние на клона
и предоставяне на фирмените дела за сканиране
на документите, отнасящи се за вписване на
обстоятелствата за съответния клон.
(4) Съдът по регистрацията издава удостоверенията по ал. 2 и 3 в тридневен срок от
поискването и незабавно служебно ги изпраща
на Агенцията по вписванията. Държавна такса
за еднократно издаване на удостоверение не
се дължи.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 съдът незабавно предоставя на Агенцията по вписванията
достъп за снемане на електронен образ на
цялото прономеровано фирмено дело. Снемането на електронния образ се извършва
съвместно от служител на съда и представител
на Агенцията по вписванията. Служителят
на Агенцията по вписванията удостоверява
с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от
фирменото дело с документите в електронна
форма. След обработването и въвеждането
от Агенцията по вписванията на електронно копие от фирменото дело в регистъра на
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юридическите лица с нестопанска цел съдът
архивира фирменото дело.
(6) В срока по ал. 1 справки и удостоверения от документите, въз основа на които са
извършени вписванията, заличаванията или
обявяванията на пререгистрираните юридически лица с нестопанска цел, съответно
клонове на чуждестранни юридически лица
с нестопанска цел, преди пререгистрацията
се издават от Агенцията по вписванията в
14-дневен срок от поискването.
(7) При пререгистрация по ал. 1 юридическото лице с нестопанска цел се вписва с
досегашното си наименование.
(8) Със заявлението за пререгистрация може
да бъде подадено и заявление за вписване на
ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по
чл. 12. За вписването на обстоятелство или
за обявяването на акт се дължи съответната
държавна такса.
(9) След пререгистрацията по този ред на
юридическото лице с нестопанска цел, което
има клонове, Агенцията по вписванията незабавно изисква от съдилищата по седалището
на всеки клон издаването на удостоверения за
актуално състояние на клона и предоставяне на
фирмените дела за сканиране на документите,
отнасящи се за вписване на обстоятелствата
за съответния клон.
(10) При пререгистрацията юридическите
лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска
цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и
кодът по БУЛСТАТ става идентификационен
код на юридическото лице с нестопанска цел,
съответно на неговия клон.
(11) Започналите до влизането в сила на
този закон регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред.
(12) В срока по ал. 1 окръжните съдилища
осигуряват право на всеки да преглежда регистрите на юридическите лица с нестопанска
цел относно непререгистрираните юридически
лица с нестопанска цел и документите, въз
основа на които са извършени вписванията, и
издават преписи от тях, както и удостоверения
за актуално състояние.
(13) До извършване на пререгистрацията
по ал. 2 и 3 и при поискване в срока по ал. 1
съдът по регистрацията издава удостоверение
за актуално състояние.
(14) Грешки и непълноти, допуснати от
съда по регистрацията при вписвания или
обявявания по делото на юридическото лице
с нестопанска цел преди пререгистрацията му,
се отстраняват от съда по регистрацията по
реда на този закон въз основа на заявление
от лице по чл. 15, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, в което се посочва
допуснатата грешка или непълнота и се представят съответни документи, обосноваващи
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отстраняването є. Съдът по регистрацията
отстранява грешките и непълнотите и издава
ново удостоверение по ал. 2. Държавна такса
за издаване на удостоверение в този случай
не се дължи.
§ 26. (1) В двумесечен срок от влизането
в сила на този закон Централният регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието
предава безвъзмездно на Агенцията по вписванията структурирани данни в електронна
форма за вписаните в Централния регистър
юридически лица и клонове на чуждестранни
юридически лица.
(2) Годишните доклади за дейността по
чл. 40, ал. 3 на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, съответно на клонове на
чуждестранни юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, вписани в Централния регистър към
Министерството на правосъдието към датата
на влизането в сила на този закон, се вписват, съответно обявяват във вида, в който са
отразени в Централния регистър към момента на прехвърлянето на информацията към
Агенцията по вписванията.
(3) Липсата на документи, както и наличието на непълноти или неточности в
обстоятелствата или документите, вписани в
Централния регистър по партида на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност, съответно на
клона на чуждестранно юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, не са основания за
отнемане на статута в обществената полза.
(4) До изтичането на срока по § 25, ал. 1
Министерството на правосъдието поддържа
публична база данни на юридическите лица
с нестопанска цел, осъществяващи дейност
в обществена полза, които не са подали заявление за пререгистрация.
§ 27. В Закона за търговския регистър
(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80
и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г.,
бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38
и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22 и 54
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. Член 1 се изменя така:
„Предмет
Чл. 1. (1) Този закон урежда регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до
търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и
действието на вписванията, заличаванията и
обявяванията в тях.
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(2) Този закон не се прилага по отношение
на политическите партии и вероизповеданията,
както и към синдикалните и работодателските
организации.“
3. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Търговският регистър е
електронна база данни“ се заменят с „Търговският регистър и регистърът на юридическите
лица с нестопанска цел е обща електронна
база данни“, а след думата „търговци“ се добавя „юридическите лица с нестопанска цел
и клоновете на чуждестранни юридически
лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 3 в изречение първо след думите
„чуж дестранен търговец“ се добавя „и за
юридическо лице с нестопанска цел и клон на
чуждестранно юридическо лице с нестопанска
цел“, а в изречение второ накрая се добавя
„или юридическото лице с нестопанска цел“.
4. В чл. 2а думите „Търговската регистрация“ се заменят с „Регистрацията“, а след
думите „търговския регистър“ се добавя „и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
5. В чл. 3:
а) в ал. 1 след думите „Търговският регистър“ се добавя „и регистърът на юридическите
лица с нестопанска цел“, а думата „води“ се
заменя с „водят“;
б) в ал. 2 след думите „Търговският регистър“ се добавя „и регистърът на юридическите
лица с нестопанска цел“, а думата „съхранява“
се заменя със „съхраняват“;
в) в а л. 3 след д у мите „ч у ж дест ранни
търговци“ се добавя „юридически лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни
юридически лица с нестопанска цел“ и след
думите „търговския регистър“ се добавя „и
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
г) в ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
6. Член 4 се изменя така:
„Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 4. В търговския регистър и в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел се
вписват търговци, клонове на чуждестранни
търговци, юридически лица с нестопанска
цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и свързаните с
тях обстоятелства, за които е предвидено със
закон, че подлежат на вписване.“
7. Член 5 се изменя така:
„Подлежащи на обявяване актове
Чл. 5. В търговския регистър и в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел се
обявяват актове, които се отнасят до търгов
ците, клоновете на чуждестранни търговци,
юридическите лица с нестопанска цел и до
клоновете на чуждестранни юридически лица
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с нестопанска цел, за които е предвидено със
закон, че подлежат на обявяване.“
8. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки търговец и всяко юридическо
лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър,
съответно в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, като заявят подлежащите
на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове.“;
б) в ал. 3 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
9. В чл. 10 в заглавието накрая се добавя
„и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
10. В чл. 11 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Търговският регистър и регистърът
на юридическите лица с нестопанска цел са
публични. Всеки има право на свободен и
безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите.
(2) Агенцията по вписванията осигурява
регистриран достъп до делото на търговеца
или на юридическото лице с нестопанска цел.“
11. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
бб) в т. 4 след думата „фирма“ се добавя
„или наименование“;
б) в ал. 3 след думите „търговския регистър“
се добавя „и до регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
в) в ал. 4, изречения първо и второ след
думите „търговския регистър“ се добавя „и
до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
12. В чл. 13, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. данни за търговеца, за клона на чуждестранен търговец, за европейско обединение
по икономически интереси, за юридическото
лице с нестопанска цел и за клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел,
по чието дело се иска вписване, заличаване
или обявяване;“.
13. В чл. 15:
а) в ал. 1, т. 1 след думата „търговеца“
се добавя „съответно юридическото лице с
нестопанска цел“;
б) в ал. 3 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
14. В чл. 18, ал. 3, изречение второ след
думата „търговецът“ се поставя запетая и
се добавя „съответно юридическото лице с
нестопанска цел“.
15. В чл. 19:
а) в ал. 2 думите „търговския регистър“ се
заменят с „регистрите“;
б) в ал. 3, изречение второ след думите
„финансови отчети“ се добавя „и доклади,
когато това се изисква по закон“ и се поставя
запетая;
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в) в а л. 4 след д у ми те „по делото на
търговеца“ се поставя запетая и се добавя
„съответно на юридическото лице с нестопанска цел“.
16. В чл. 21:
а) в т. 2 накрая се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. друго лице няма права върху фирмата
или наименованието и те отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон
при първоначално вписване или промяна на
фирмата на търговец, съответно на чл. 7 от
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел при първоначално вписване или промяна
на наименованието на юридическо лице с
нестопанска цел;“.
17. В чл. 22:
а) в ал. 2 накрая се добавя „и в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 3 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато към заявлението за вписване,
заличаване или обявяване на търговеца или
юридическото лице с нестопанска цел не
са приложени всички документи, които се
изискват по закон, или когато не е платена
дължимата държавна такса, длъжностното
лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.
Указанията се оповестяват по електронната
партида на т ърговеца или юридическото
лице с нестопанска цел, а когато е подадено
заявление за регистрация на търговеца или
юридическото лице с нестопанска цел – на
електронната страница на агенцията, не покъсно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра. В случаите,
когато за явител ят е посочил елект ронна
поща, указанията се изпращат и на нея в
срока по изречение второ. Заявителят може
да изпълни дадените указания и да представи
съответните документи чрез заявление по
образец, определен с наредбата по чл. 31.
Длъжностното лице постановява отказ, ако
тези указания не са изпълнени до изтичането
на срока по чл. 19, ал. 2.“
18. Член 23 се изменя така:
„Единен идентификационен код
Чл. 23. (1) А генцията определя единен
идентификационен код, наричан по-нататък
„ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните
търговци, юридическите лица с нестопанска
цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел,
вписани в регистъра, както и в случаите по
глава втора „а“.
(2) Начинът за формиране на ЕИК за връзка с европейската платформа се определя с
акт за изпълнение на Европейската комисия.
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(3) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан „ПИК“, задължителен за други лица и структури, за които е
предвидено със закон, че подлежат на вписване
в регистъра.
(4) Идентификационният код по ал. 1 и 3
се определя при първоначалното вписване
в регистъра и остава непроменен до заличаването.
(5) Начинът за формиране на идентификационния код по ал. 4 се определя с наредбата
по чл. 31.
(6) А ко е посочен и ден т ифи к а ц ионен
код, съдът, държавните органи, органите
на мес т но т о самоу п ра влен ие и мес т ната
администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция,
организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право
да изискват доказването на обстоятелства,
вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, и представянето на актове, обявени в
търговския регистър. Забраната се прилага
и за възложителите по чл. 5 от Закона за
обществените поръчки, които са извън тези,
изброени в изречение първо.“
19. В чл. 25, ал. 1 след думите „чуждестранен търговец“ се добавя „юридическото лице
с нестопанска цел или клона на чуждестранно
юридическо лице с нестопанска цел“.
20. В чл. 28, изречение първо накрая се
добавя „и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“.
21. В чл. 29, ал. 2 след думите „чуждестранен
търговец,“ се добавя „юридическото лице с
нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел“.
22. В чл. 30, ал. 2 след думата „търговеца“
се добавя „или на орган на юридическото
лице с нестопанска цел“.
23. В чл. 31, ал. 1 накрая се добавя „и до
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
24. В чл. 31а:
а) в ал. 1 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 2 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
в) в ал. 3 след думите „търговския регистър“
се добавя „и в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
25. В чл. 32:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Справки в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел относно юридически
лица с нестопанска цел може да се извършват по:
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1. наименованието или ЕИК на юридическото лице с нестопанска цел или клона на
чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
2. името или ЕГН, съответно фирмата, наименованието или ЕИК на учредителя, член
на управителния орган или представляващия
на юридическото лице с нестопанска цел.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В делото на отделния търговец, съответно на клон на чуждестранен търговец,
на юридическо лице с нестопанска цел или
на клон на чуждестранно юридическо лице с
нестопанска цел и на неговите праводатели
и правоприемници може да се извършват
справки по всяко вписано обстоятелство или
обявен акт.“
26. В чл. 33:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Справките и удостоверенията могат да
съдържат извлечение от регистрите или копия
от електронния образ на документите, въз
основа на които са извършени вписванията,
заличаванията или обявяванията. Справките и
удостоверенията не могат да съдържат лични
данни, които не са предмет на вписване или
обявяване.
(2) Удостоверения се издават и относно
това, че за определен т ърговец, к лон на
чуждестранен търговец, юридическо лице с
нестопанска цел или клон на чуждестранно
юридическо лице с нестопанска цел определено обстоятелство не е вписано.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Копия от документи, съдържащи се
в делото на отделен търговец или на юридическо лице с нестопанска цел, заверени от
длъжностните лица, имат силата на официални преписи.“
27. В чл. 34, ал. 3 накрая се добавя „и в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
28. Наименованието на глава четвърта се
изменя така: „Запазване на фирма и наименование“.
29. В чл. 35:
а) в заглавието накрая се добавя „и наименование“;
б) в ал. 1 след думата „фирма“ се добавя
„на търговеца или наименование на юридическото лице с нестопанска цел“;
в) в ал. 2 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
г) в ал. 3 след думата „фирмата“ се добавя
„или наименованието“.
30. В чл. 36, ал. 1, изречение първо след
думата „търговец“ се добавя „или юридическо
лице с нестопанска цел да бъдат вписани в
съответния регистър под същата фирма или
наименование“ и текстът докрая се заличава.
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31. В чл. 37 след думата „фирма“ се добавя
„и наименование са неотчуждими и непре
хвърлими“ и текстът докрая се заличава.
32. В наименованието на глава пета накрая
се добавя „и на регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
33. В чл. 38:
а) в ал. 1 след думите „търговския регистър“
се добавя „и на регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „и на регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“;
в) в ал. 3 след думите „търговския регистър“
се добавя „и на регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“;
г) в ал. 4 след думите „търговския регистър“
се добавя „и на регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
34. В чл. 40, ал. 4 след думите „търговския
регистър“ се добавя „и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 28. В Закона за регистър Булстат (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от
2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.,
бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и не са юридически лица с нестопанска цел“.
2. В чл. 8а думите „чл. 7“ се заменят с
„чл. 5“.
§ 29. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98
и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 68
от 2013 г.) в чл. 116, ал. 1 думите „вписано
в Централния регистър по чл. 45, ал. 1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел“ се заличават.
§ 30. В Закона за народните читалища (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 95 от
1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г.,
бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47
и 97 от 2010 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „регистъра за организациите с нестопанска цел на окръжния съд, в
чийто район е седалището на читалището“ се
заменят с „регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“;
б) в ал. 3 думите „регистъра на окръжния
съд“ се заменят с „регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
2. В чл. 9а, ал. 6 думите „регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на
окръжния съд по седалището на сдружението“
се заменят с „регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“.
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3. В чл. 9б ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Съюзът на народните читалища се
регистрира при условията на този закон в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията
към министъра на правосъдието, без такси, по
писмено заявление от избрания управителен
орган, към което се прилагат:
1. уставът;
2. пълномощните на лицата, участващи в
конгреса;
3. трите имена, единен граждански номер
и постоянен адрес на лицата, които представ
ляват съюза;
4. образци от подписите на председателя
и на членовете на управителния и на контролния орган.
(4) В регистъра по ал. 3 се вписват или
обявяват:
1. наименованието и седалището на Съюза
на народните читалища;
2. уставът;
3. имената на членовете на управителните
и на контролните органи;
4. името на председателя;
5. настъпилите промени по т. 1 – 4.
(5) Съюзът на народните читалища придобива качеството на юридическо лице с
вписването му в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието.“
4. В чл. 10, ал. 3 думите „съдебния регистър“ се заменят с „регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
5. В чл. 27, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„регистъра на окръжния съд“ се заменят с
„регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 31. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71,
83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и
110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г.
на Конституционния съд – бр. 30 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24,
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14,
35 и 37 от 2015 г. и бр. 32 и 43 от 2016 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 48, ал. 1, т. 4 думите „регистрирани в централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел, за осъществяване на
общественополезна дейност“ се заменят със
„със статут в обществена полза“.
2. В чл. 49, ал. 4 думите „регистрирани
в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност“ и запетаята пред тях се заменят със „със статут в
обществена полза“.
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§ 32. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69
и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от
2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23,
68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107
от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г. и
бр. 32 от 2016 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 14 думите
„регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност“ се заменят със
„със статут в обществена полза“.
§ 33. В Закона за меценатството (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 34, 63 и
80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от
2009 г., бр. 20 от 2012 г. и бр. 95 от 2015 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 2 думите „определени за
осъществяване на общественополезна дейност,
вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на
правосъдието“ се заменят със „със статут в
обществена полза“.
2. В чл. 11, ал. 5, т. 1 думите „Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност“ се
заменят с „регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“.
§ 34. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23,
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г.
и бр. 58 и 60 от 2016 г.) в чл. 39, т. 7 думите
„за осъществяване на общественополезна
дейност, вписани в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност“ се заменят със
„със статут в обществена полза“.
§ 35. В Закона за данъците върху доходите
на физически лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61,
79 и 95 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) в чл. 22,
ал. 1, т. 1, буква „л“ думите „регистрирани
в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност“ се заменят със
„със статут в обществена полза“.
§ 36. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
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Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38,
45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 16 и 50 от 2016 г.) в чл. 30,
ал. 2, т. 3 след думите „съдебна регистрация“
се добавя „ако липсва вписване в търговския
регистър и в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“.
§ 37. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30,
51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и
64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42
и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60
и 102 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 168, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. са вписани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията
по вписванията към министъра на правосъдието, като сдружения за осъществяване на
общественополезна дейност.“
2. В чл. 170, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. вписано е като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от А генцията по вписванията
към министъра на правосъдието;“.
3. В чл. 170а, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. документ, удостоверяващ вписването на
сдружението като сдружение за осъществяване
на общественополезна дейност в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Агенцията по вписванията към министъра
на правосъдието;“.
§ 38. В Закона за счетоводството (ДВ, бр. 95
от 2015 г.) в чл. 38, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. юридическите лица с нестопанска цел
със статут в обществена полза – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от Агенцията по вписванията при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30
юни на следващата година;“.
§ 39. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61
и 79 от 2015 г.) в чл. 4, ал. 1, т. 4 и в чл. 10а,
ал. 4 думите „определени за осъществяване
на общественополезна дейност“ се заменят
със „със статут в обществена полза“.
§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 септември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7507
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УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от
ХLIІI Народно събрание на 8 септември 2016 г.
Издаден в София на 13 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30
от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от
2013 г. и бр. 27 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 8:
„8. споразумението и административния
договор.“
§ 2. В чл. 16, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. предприема действия за отмяна на
незаконосъобразни административни актове,
споразумения, административни договори и
съдебни актове;“.
§ 3. Създават се чл. 19а – 19ж:
„Определение на административен договор
Чл. 19а. (1) В производство пред административните органи страните могат да сключат
административен договор по въпроси от значим обществен интерес, когато е предвидено
в закон.
(2) Административният договор е писмено
съглашение между административен орган и
граждани или организации.
(3) Административният договор се сключва
в писмена форма и съдържа: страни, предмет
и съдържание, дата на сключване и подписи
на страните, ако друго не е предвидено в
специален закон.
Правила за сключване на административния
договор
Чл. 19б. (1) В производството по сключване на административния договор се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I,
с изключение на чл. 21, 26, 32, 35, 58, 59, 61,
63 и 64, доколкото не е предвидено друго в
специален закон.
(2) Административният договор се сключва
в сроковете по чл. 57, ал. 1 и ал. 4 – 9, доколкото не е предвидено друго в специален закон.
(3) Ако за сключването на административния договор в специален закон се изисква
предварително съгласие или мнение на друг
административен орган, договорът поражда
действие, след като съответният административен орган даде съгласие или мнение в
предвидената в закона форма.
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(4) Ако в установения в специалния закон
срок другият административен орган не се
произнесе, се прилага чл. 53.
(5) Когато неотложно трябва да се сключи
административен договор за предотвратяване
или преустановяване на нарушения, свързани
с националната сигурност и обществения ред,
за осигуряване живота, здравето и имуществото на гражданите, може да не се спазят
разпоредбите на глава пета, раздел I относно
събирането на документи от неучастващи в
производството лица, поясненията на страна
в производството, разходите на страната и
неучаствалото в производството лице и срока
за сключването на договора по чл. 57.
Действие на административния договор
Чл. 19в. Административен договор, който
засяга права или законни интереси на трето
лице, поражда действие за него след писменото съгласие на това лице.
Предварително изпълнение на административния договор
Чл. 19г. (1) В защита на обществени я
интерес административният орган може да
предвиди клауза за допускане на предварително изпълнение на договора.
(2) Допуснатото предварително изпълнение може да се обжалва чрез административния орган пред съда в сроковете и по реда на
чл. 60 от този кодекс.
(3) В случай че договорът не съдържа
клауза за предварително изпълнение, всяка
страна може да поиска от съда такова при
условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган. Искането
се разглежда в закрито заседание, като съдът
се произнася незабавно с определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба
в 7-дневен срок от съобщаването му. В този
случай съдът може да изиска съответна гаранция в определен от него размер.
Изменение и прекратяване на административния договор
Чл. 19д. (1) Ако след сключване на договора една от страните не може да го изпълни
поради значително изменение на обстоятелствата, при които договорът е сключен, страната може да поиска изменение на клаузите
на договора в съответствие с изменените
обстоятелства. Когато това не е възможно
или при отказ на другата страна, може да
прекрати договора.
(2) Административният орган може едностранно с писмено предизвестие да прекрати
договора, за да предотврати или отстрани
тежки последици за обществения интерес.
Недействителност на административни я
договор
Чл. 19е. (1) Административният договор е
недействителен при наличие на основанията
по чл. 146.
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(2) Когато недействителността засяга само
част от договора, която е несъществена за
обществения интерес, договорът произвежда
действие, ако може да се приеме, че би се
сключил и без недействителната част.
Ред за оспорване на административния договор
Чл. 19ж. (1) А дминист ративни ят договор може да се оспори пред съда по реда на
глава десета, раздел I.
(2) Оспорването на договора не спира изпълнението му.
(3) Съдът разглежда делото и се произнася
по искането в двумесечен срок от постъпването му, доколкото друго не е предвидено в
специален закон.“
§ 4. В чл. 128, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и административни договори“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в
специален закон;“.
3. Досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 5. В чл. 268 се създава т. 4:
„4. административни договори.“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм.,
бр. 43 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 27 ал. 6 се изменя така:
„(6) При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон
д ърж а вн и т е та кси, кои т о с е с ъби рат за
съдебните производства, са пропорционални и са в размер 1 на сто от материалния
интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите, когато материалн ият интерес е над
10 0 0 0 0 0 0 лв. – таксата е в размер 450 0
лв. За производства по частни жалби пред
Върховния административен съд се събира
пропорционална такса в размер 10 на сто от
дължимата такса по изречение първо, но не
по-малко от 100 лв.“
2. В § 10 от преходните и заключителните
разпоредби:
а) в ал. 2 думата „производства“ се заменя
с „дела“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Образуваните до влизането в сила на
този закон гражданскоправни производства по
искови молби срещу изявления за финансови
корекции на ръководителя на управляващия
орган се довършват по досегашния ред.“
§ 7. Параграф 6, т. 2, буква „б“ влиза в
сила от 25 декември 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 септември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7506
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за електронната идентификация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за електронната идентификация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за електронната
идентификация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват
Чл. 1. (1) Този правилник урежда прилагането на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ).
(2) Правилникът урежда:
1. алгоритмите и методите за създаване
на електронни идентификатори;
2. алгоритмите и методите за създаване на
секторни електронни идентификатори;
3. реда и условията за регистрация на администратори на електронна идентичност и
изискванията към дейността им;
4. реда и условията за регистрация на
центрове за електронна идентификация и
изискванията към дейността им;
5. реда за воденето, съхранението на и
достъпа до регистрите по чл. 19 ЗЕИ;
6. реда за проверка на удостоверения за
електронна идентичност по чл. 25 ЗЕИ;
7. изискванията към стандартите и реквизитите на удостоверението за електронна
идентичност по чл. 3 ЗЕИ;
8. изискванията към носителите на удостоверения за електронна идентичност по чл. 13,
ал. 7 и чл. 20, ал. 6 ЗЕИ, както и правилата
за издаването и управлението им;
9. протоколите, техническите изисквания
и начините за проверка на електронна идентичност по чл. 24 ЗЕИ;
10. протоколите и техническите изисквания
по чл. 28 ЗЕИ;
11. обхвата на съхраняваните данни по
чл. 27 ЗЕИ;
12. изискванията за регистрация по чл. 11
ЗЕИ;
13. изискванията по отношение на техническото оборудване и технологиите по чл. 13,
ал. 6 ЗЕИ;
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14. изискванията и процедурите за сигурност
по чл. 13, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 ЗЕИ;
15. изискванията към информационните
системи, подлежащи на контрол по чл. 38 ЗЕИ;
16. реквизитите на заявлението по чл. 15,
ал. 1 ЗЕИ;
17. реда за воденето, съхранението на и
достъпа до регистъра на администраторите
и центровете по чл. 10 ЗЕИ;
18. реда на водене и реда на достъп до
регистъра на овластяванията, съответно по
чл. 29, ал. 4 и чл. 32 ЗЕИ.
(3) Воденето на регистрите по този правилник се извършва в съответствие със Закона
за защита на личните данни.
Трансгранична електронна идентификация
Чл. 2. Редът за достъп до националните
схеми за електронна идентификация по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, установени в държавите – членки на Европейския съюз, както
и редът за предоставяне на трансгранична
електронна идентификация се определят от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ съгласувано с министъра
на вътрешните работи.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ
Раздел I
Регистър на електронните идентификатори
Обхват и вписвания
Чл. 3. (1) В регистъра на електронните идентификатори се вписва всеки създаден електронен идентификатор и уникалният граждански
идентификатор, на който той съответства.
(2) Вписванията в регистъра по ал. 1 се извършват в процеса на издаване на удостоверение
за електронна идентичност по реда на чл. 14.
(3) Преди вписването в регистъра по ал. 1
на нов електронен идентификатор се извършва
проверка дали същият вече не съществува.
Когато съществува, се генерира друг електронен идентификатор.
(4) Данните в регистъра по ал. 1 се съхраняват за периода на съхранение по чл. 28 от
Закона за гражданската регистрация.
Достъп до регистъра
Чл. 4. (1) Регистърът по чл. 3, ал. 1 не е
публичен и се защитава от прониквания с
инструменти за сигурност в съответствие с
изискванията за информационна сигурност по
Закона за електронното управление.
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(2) Достъп до регистъра по чл. 3, ал. 1 имат
само регистрираните центрове за електронна
идентификация.
(3) Достъп до регистъра по чл. 3, ал. 1 имат
и лица, определени със заповед на министъра
на вътрешните работи, които се идентифицират
по електронен път преди всяко осъществяване
на достъп.
(4) Всички операции, извършени в регистъра по чл. 3, ал. 1, се съхраняват в журнал
на събитията.
(5) Интегритетът на журнала на събитията
се защитава чрез криптографски методи.
Раздел II
Регистър на удостоверенията за електронна
идентичност
Обхват и вписвания
Чл. 5. (1) Регистърът на удостоверенията
за електронна идентичност съдържа всички издадени удостоверения за електронна
идентичност, както и списък на спрените и
прекратените такива.
(2) Вписването на удостоверение в регистъра
по ал. 1 се извършва в процеса на издаването
му по реда на чл. 14.
(3) Вписванията и заличаванията в списъка
на прекратените удостоверения се извършват
от длъжностно лице, определено със заповед на
министъра на вътрешните работи, или автоматизирано при заявление от страна на титуляря.
(4) Списъците на прекратените удостоверения трябва да се актуализират автоматично
през период не по-дълъг от 3 часа.
(5) Всички операции, извършени в регистъра
по ал. 1, се съхраняват в журнал на събитията.
(6) Данните в регистъра по ал. 1 се съхраняват за периода на съхранение по чл. 28 от
Закона за гражданската регистрация.
Достъп до регистъра
Чл. 6. (1) Достъпът до данните по чл. 12
и вписванията в регистъра по чл. 5, ал. 1 е
свободен и безплатен за центровете за електронна идентификация и за администраторите
на електронна идентичност и за лицата по
чл. 13, ал. 4, т. 1 и 3.
(2) Достъпът до публичните ключове и
до идентификаторите на удостоверенията за
електронна идентичност е свободен и безплатен за всички.
(3) Достъпът до регистъра по чл. 5, ал. 1
се осъществява съгласно стандарта X.500 и
протоколите LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) и HTTPS.
(4) Проверките за валидност на удостоверения за електронна идентичност, включително от информационна система на център
за електронна идентификация (ИСЦЕИ), се
извършват чрез протокола OCSP или чрез
извличане на списък с прекратени и спрени
удостоверения във формат CRL.
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Г л а в а

т р е т а

ЕЛЕКТРОННИ ИДЕНТИФИК АТОРИ
Раздел I
Електронен идентификатор
Създаване
Чл. 7. Електронният идентификатор се
създава от органа за електронна идентификация по чл. 7 ЗЕИ автоматично в процеса
на издаване на удостоверение за електронна
идентичност по реда на чл. 14.
Формат
Чл. 8. Елект ронни ят идентификатор е
универсално уникален идентификатор (UUID)
според RFC 4122 (A Universally Unique IDentifier
(UUID) URN Namespace) на Работната група
за интернет инженеринг (Internet Engineering
Task Force, IETF).
Раздел II
Секторни електронни идентификатори
Обхват
Чл. 9. (1) Физическите лица могат да се
идентифицират пред държавен орган или група
държавни органи чрез секторни електронни
идентификатори в секторите на държавното
управление, определени по реда на чл. 4,
ал. 5 ЗЕИ.
(2) Физическите лица могат да се идентифицират чрез секторни електронни идентификатори, установени от частноправни субекти
за идентификация в отношенията помежду им.
(3) За целите на електронната идентификация информационните системи на всеки
частноправен субект се считат за отделен
сектор.
(4) Секторен електронен идентификатор
е електронен идентификатор, преобразуван
от ИСЦЕИ чрез прилагането на определени
алгоритми.
Създаване и използване
Ч л. 10. (1) Цен т рове т е за елек т рон на
идентификация предоставят идентификатор
на всеки сектор.
(2) За идентификатор на сектор може да
бъде използван и уникалният ресурсен локатор
(URL) на интернет страницата, инициираща
електронната идентификация.
(3) Секторният идентификатор на физическите лица се генерира при всяка заявка
към ИСЦЕИ. Генерирането се извършва на
основата на електронни я идентификатор,
идентификатора на сектора и други данни
чрез еднопосочна криптографска функция.
(4) Методът за преобразуване по ал. 3 не
трябва да позволява секторен идентификатор
да бъде преобразуван в електронен идентификатор, от който е преобразуван, включително
чрез изпробване на предполагаеми електронни
идентификатори с еднопосочната функция.
(5) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ определя реда за
генерирането на идентификатора по ал. 3.
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ч е т в ъ р т а

ИЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНН А И ДЕНТИЧНОСТ
Раздел I
Стандарти и реквизити на удостоверението
за електронна идентичност
Формат
Чл. 11. (1) Удостоверението за електронна
идентичност се издава съгласно стандарт X.509.
(2) Удостоверението съдържа публичния
ключ, съответстващ на частния ключ, записан
в защитената зона на носителя на електронна
идентичност.
(3) Удостоверението се п редставя във
формат, описан в общопризнати в практиката международни спецификации, използващ
стандартен абстрактен език – ASN.1 (Abstract
Syntax Notation One), за неговото описание и
стандартно двоично кодиране.
(4) Удостоверението се подписва с електронен печат на Министерството на вътрешните
работи, създаден само за нуждите на издаването
на удостоверения за електронна идентичност.
(5) Удостоверението се вписва в регистъра
по чл. 5, ал. 1.
Съдържание
Чл. 12. Удостоверението по чл. 11 съдържа
най-малко следните данни:
1. уникалния сериен номер;
2. периода на валидност;
3. електронния идентификатор на титуляря;
4. трите имена на титуляря.
Раздел II
Издаване на удостоверение за електронна
идентичност
Заявления
Чл. 13. (1) Издаването на удостоверение за
електронна идентичност започва по писмено
заявление, подадено по реда на чл. 20 ЗЕИ.
(2) Заявлението съдържа единния граждански номер, съответно – личния номер на
чужденец, на физическото лице – титуляр на
електронната идентичност.
(3) Заявлението може да съдържа и електронен адрес на титуляря.
(4) Заявлението се приема от:
1. определено от министъра на вътрешните
работи длъжностно лице в местата за явяване
по чл. 20, ал. 2 ЗЕИ;
2. администратор на електронна идентичност;
3. определено от ръководителя на дипломатическо или консулско представителство
на Република България длъжностно лице.
(5) Заявлението може да се приема и по
електронен път.
(6) Искане за продъл жаване срока на
издадено удостоверение за електронна идентичност, ако е направено преди изтичането
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на срока на удостоверението, може да се
подаде по електронен път, без да са спазени
изискванията за първоначално издаване.
Издаване на удостоверение за електронна
идентичност
Чл. 14. (1) Издаването на удостоверението
се извършва при последователното спазване
на следните действия:
1. лицето по чл. 13, ал. 4, приело заявлението, го изпраща за генериране на електронен идентификатор до органа за електронна
идентификация;
2. органът за електронна идентификация
проверява автентичността на лицето изпращач по т. 1 чрез удостоверението по чл. 37,
ал. 4 по ред, определен от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“;
3. органът за електронна идентификация
проверява данните от заявлението, генерира
електронен идентификатор на заявителя, проверява уникалността на идентификатора и вписва
съответствието между уникалния граждански
идентификатор и създадения електронен идентификатор в регистъра по чл. 3, ал. 1;
4. органът за електронна идентификация
изпраща генерирания електронен идентификатор на лицето по чл. 13, ал. 4;
5. лицето по чл. 13, ал. 4 генерира двойка криптографски ключове на електронен
носител на информация и създава искане за
подписване на удостоверение за публичния
ключ, съдържащо данни за съответното удостоверение; искането е електронен документ,
който отговаря на изискванията на PKCS #10;
6. лицето по чл. 13, ал. 4 изпраща исканията
за подписване на удостоверение на органа за
електронна идентификация;
7. органът за електронна идентификация
подписва удостоверението, подадено чрез искането от т. 5, вписва го в регистъра по чл. 5,
ал. 1, вписва серийния му номер в регистъра
по чл. 3, ал. 1 и го изпраща на лицето по
чл. 13, ал. 4 заедно с необходимата удостоверителна верига;
8. подписаното удостоверение и удостоверителната верига се записват на електронния
носител;
9. лицето по чл. 13, ал. 4 изпраща до органа
за електронна идентификация потвърждение
за записването по т. 8;
10. електронният носител с удостоверението
или в случай на сървърен носител – средство
за достъп до него – се предава на титуляря.
(2) Когато някое от действията по ал. 1 не
приключи успешно, процесът се прекратява, а
данните за него се изтриват от базите данни
с изключение на журналите на събитията по
чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5. Лицето, инициирало процеса, се уведомява за възникналите
проблеми.
(3) Адресите и протоколите за комуникация се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи.
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(4) Действията по ал. 1, т. 2 – 9 са автоматизирани.
(5) Удостоверение се издава само ако
заявителят се е явил лично пред лицето по
чл. 13, ал. 4.
(6) Когато заявлението е подадено по електронен път, издаването на удостоверението
се спира временно до личното явяване на
титуляря пред лицето по чл. 13, ал. 4.
(7) В случай че персонализирането на
удостоверението за електронна идентичност
на електронен носител не се извършва в момента на заявяване, личното явяване на лицето
може да се осъществи и при получаване на
електронния носител, на който е записано
удостоверението.
(8) За лично явяване се счита и използване
на други методи за идентификация, признати
от националното законодателство съгласно
чл. 24, ал. 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.

(4) За всяко спиране се създава запис в
отделен списък, съдържащ причината и началния момент на спирането, удостоверени
по реда на Регламент (ЕС) № 910/2014.
(5) Възобновяването се извършва чрез
премахването на спряното удостоверение от
списъка с прекратени удостоверения.
(6) В списъка по ал. 4 се създава запис за
възобновяването по ал. 5.
(7) Когато едно лице има повече от едно
удостоверение, те се разграничават по сериен
номер.
Прекратяване на удостоверение
Чл. 17. (1) Прекратяването на удостоверение
за електронна идентичност се извършва чрез
публикуването му в списъка с прекратените
удостоверения в регистъра на удостоверенията
за електронна идентичност.
(2) Вписването в списъка по ал. 1 се извършва незабавно след възникването на съответното
обстоятелство по чл. 22, ал. 1 и 2 ЗЕИ.

Раздел III
Носители на електронна идентичност
Изисквания
Чл. 15. (1) Персонализирането на удостоверенията за електронна идентичност се
извършва върху устройства, които отговарят
на изискванията по чл. 29 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014.
(2) Електронният носител трябва да поддържа стандартни криптографски операции – подписване и криптиране, както и необходимост
от потвърждение на операциите с ПИН код
или друго средство, предоставящо съответното
ниво на защита.
(3) В случай на възможност за безконтактен достъп електронният носител трябва да
предотвратява злонамерени опити за узнаване
и/или използване на ПИН кода чрез неоторизирани безконтактни сесии.
(4) Електронният носител може да поддържа
и друга функционалност извън необходимата
за извършване на електронна идентификация.

Управление на удостоверенията от страна на
титулярите
Чл. 18. (1) Органът за електронна идентификация поддържа и предоставя достъп до
интернет страница, чрез която титулярите
могат да управляват удостоверенията си за
електронна идентичност.
(2) Прекратяването и възобновяването на
спряно удостоверение за електронна идентичност могат да се извършват автоматично
по искане на титуляря на удостоверението по
електронен път с електронен подпис.
(3) Подновяването и временното спиране
на удостоверение може да се извършат автоматично по искане на титуляря по електронен
път след успешна електронна идентификация.
(4) Прекратяването/спирането и възобновяването на спряно удостоверение за електронна
идентичност по ал. 2 се вписват автоматично
съответно в списъците по чл. 17, ал. 1 и по
чл. 16, ал. 4.
(5) Титулярите могат да дават наименования на удостоверенията си, в случай че имат
повече от едно. Наименованията са достъпни
само за титулярите, органа за електронна
идентификация и за администраторите на
електронна идентичност.

Раздел IV
Спиране, възобновяване и прекратяване на
удостоверение за електронна идентичност
Спиране и възобновяване на удостоверение
Чл. 16. (1) Спирането на удостоверението
за елект ронна идентичност представл ява
временно преустановяване на удостоверителната му сила по отношение на електронната
идентичност на физическото лице – титуляр
на удостоверението.
(2) При спирането на действието на удостоверението се ограничава възможността за
потвърждаване на валидността му.
(3) Спирането на удостоверението се извършва чрез временното му публикуване
в списъка с прекратените удостоверения в
регистъра на удостоверенията за електронна
идентичност.

Г л а в а

п е т а

ПРОВЕРК А НА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ
Раздел I
Извършване на проверки на електронна
идентичност
Ред на проверка. Център за електронна идентификация
Чл. 19. (1) Проверката на електронната
идентичност се извършва от всеки, който има
правен интерес да идентифицира гражданите
чрез електронния им идентификатор.
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(2) Проверката на електронна идентичност
се извършва автоматизирано по електронен
път чрез информационна система на център
за електронна идентификация (ИСЦЕИ) при
спазване на изискванията на тази глава.
(3) Проверката на електронната идентичност се извършва при спазване на технологичните стандарти за информационната сигурност
по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното
управление, както и при спазване на добри
практики за надеждност на инфраструктурата
на публичния ключ и държането на криптографска двойка ключове от титуляря на
електронната идентичност.
(4) Частноправни субекти могат да използват
удостоверението за електронна идентичност
за идентифициране на повторно посещение
на едно и също лице, в случай че удостоверението е предоставено директно без участие
на център за електронна идентификация. В
този случай те могат да използват метода за
преобразуване на електронния идентификатор
в секторен електронен идентификатор, който
да съхраняват. Действията по тази алинея нямат характера на електронна идентификация
по смисъла на ЗЕИ.
(5) Проверката за електронна идентичност
може да бъде свързана с предоставянето на
конкретна услуга, когато доставчикът на услуги
заяви това в комуникацията си с ИСЦЕИ.
(6) Информационната система на центъра
за електронна идентификация в Държавна
агенция „Електронно управление“ извършва
и трансгранични проверки за електронна
идентификация по реда на Регламент (ЕС)
№ 910/2014.
Стандарти и протоколи
Чл. 20. (1) Центровете за електронна идентификация извършват проверки на електронна
идентичност чрез проверка на удостоверението за електронна идентичност, както и на
притежанието на двойката криптографски
ключове от титуляря на електронна идентичност, използвайки взаимна автентикация
(mutual authentication) по протокола Transport
Layer Security (TLS), минимална версия 1.2
или по реда на ал. 2.
(2) Центровете за електронна идентификация трябва да позволяват идентификация
и с използване на мобилно устройство за
прочитане на електронния носител, като в
този случай при стартиране на процеса на
идентификация от друго устройство титулярят
посочва номер на мобилния телефон, чрез
който да се осъществи идентификацията.
Проверката се извършва по протокол, определен от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
(3) Проверката на удостоверени ята за
електронна идентичност включва:
1. проверка на съответствието на структурата на удостоверението със стандарта X.509;
2. проверка за цялостност, непроменимост
и интегритет на съдържанието на удостоверението;
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3. проверка на валидността на удостоверението чрез проверка на удостоверителната
му верига, срока му на действие и неговия
статус в съответния списък с прекратени
удостоверения.
(4) Допълнителни технически параметри на
проверката се определят от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“.
Комуникация с информационна система на
център за електронна идентификация
Чл. 21. (1) Информационната система на
центъра за електронна идентификация пот
върждава електронната идентичност, като изпраща формализирано съобщение, съдържащо
данни, заявени от лице по чл. 19, ал. 1, когато
то има право на достъп до тях по силата на
закон или с изричното съгласие на лицето,
за което се отнасят данните.
(2) Комуникацията между центровете и
лицата по чл. 19, ал. 1 се извършва по един
от следните протоколи:
1. OpenID Connect;
2. SAML.
(3) Версиите на протоколите по ал. 2 се
определят от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(4) Информационната система на центъра за
електронна идентификация може да отговаря и
на запитвания относно данни и обстоятелства
за идентифицираното лице по запитване на
лице по чл. 19, ал. 1, без да разкрива самите
обстоятелства.
(5) Данните и обстоятелствата, предоставяни от ИСЦЕИ, се извличат в реално време
от първичните администратори на данни.
(6) Информационната система на центъра
за електронна идентификация предоставя цялата си функционалност и в тестови режим,
който е достъпен свободно и безплатно за
доставчици на услуги.
Регистрация на доставчици на услуги
Чл. 22. (1) Лицата, извършващи проверки
на електронна идентичност, се регистрират
в един или повече центъра за електронна
идентификация. Регистрацията е безплатна
и се извършва по електронен път, без да е
необходимо одобрение от страна на центъра.
(2) След регистрацията лицата по ал. 1
получават идентификатор и ключ, чрез които
могат да заявят електронна идентификация
от ИСЦЕИ.
(3) Лицата по ал. 1 използват административен интерфейс, за да заявят данните, до
които да им се осигури достъп в процеса на
идентификацията, като представят доказателства за правните основания за събирането и
обработката на тези данни.
(4) За държавните органи данните по ал. 3
се получават чрез интеграция с админис
тративния регистър по чл. 61 от Закона за
администрацията.
(5) За частноправни субекти заявените
данни по ал. 3 подлежат на одобряване в
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срок 7 дни от длъжностни лица, определени
от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(6) В административния интерфейс лицата
вписват и допълнителни данни, определени
от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
Раздел II
Съхраняване на данни, свързани с електронната идентичност
Ред и срок на съхраняване
Чл. 23. (1) При извършване на проверка на
електронна идентичност лицата, осъществяващи дейност на център за електронна идентификация, и държавните органи съхраняват
информация за извършените проверки по реда
на този раздел.
(2) Информацията се съхранява за срок
10 години.
Обхват на данните
Чл. 24. (1) Данните, които се съхраняват
от центровете за електронна идентификация
за всяка проверка, включват най-малко:
1. резултата от извършеното подписване с
частния ключ на титуляря при реализиране на
взаимната автентикация по TLS, минимална
версия 1.2 или автентикацията чрез мобилен
телефон;
2. времето на идентификацията, удостоверено чрез електронен времеви печат по реда
на глава ІІІ, раздел 6 от Регламент № (ЕС)
910/2014;
3. предоставените данни за титуляря на
електронната идентичност;
4. данни за доставчика на услуги, пред
който е извършена идентификацията;
5. IP адреса, от който е извършена идентификацията.
(2) Титулярят на електронна идентичност
има право на безплатен достъп до данните
по ал. 1, отнасящи се за него. Достъпът се
предоставя от центъра за електронна идентификация чрез публичен интерфейс, след като
титулярят се е идентифицирал електронно по
реда на ЗЕИ.
(3) Титулярят има право да не позволи
на центъра за електронна идентификация да
записва IP адресите, от които е извършена
идентификацията, чрез приложението по ал. 2.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАТОРИ НА ЕЛЕКТРОННА
ИДЕНТИЧНОСТ
Администратор на електронна идентичност
Чл. 25. А дминист ратор на елект ронна
идентичност е лице, регистрирано от министъра на вътрешните работи, което отговаря
на изискванията на ЗЕИ и на този правилник
и може да осигурява дейностите по чл. 8,
ал. 3 ЗЕИ.
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Дейности
Чл. 26. (1) Администраторът на електронна
идентичност извършва чрез използване на
собствени технически и програмни средства
и персонал следните дейности:
1. приемане на писмени заявления от физически лица за издаване на удостоверения
за електронна идентичност;
2. идентифициране на заявителя чрез проверка на представен документ за самоличност;
3. проверка по електронен път чрез защитена сесия за обмен на данни към органа за
електронна идентификация на валидността
на представения документ за самоличност и
допълнително идентифициране на заявителя
чрез изпратената от органа за електронна
идентификация информация;
4. изпращане по електронен път до органа
за електронна идентификация на заявления
за издаване на удостоверения;
5. заявяване пред органа за електронна
идентификация на промени в данните, въз
основа на които е издадено удостоверението,
както и на спиране, възобновяване и прекратяване на удостоверения;
6. персонализиране на удостоверения за
електронна идентичност чрез запис върху
електронни носители.
(2) Администраторите съхраняват информация и документация за дейностите по ал. 1
за срок 20 години по реда на този правилник.
Мерки за сигурност
Чл. 27. (1) Администраторът на електронна
идентичност е длъжен да вземе подходящи
мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика документи
(стандарти, технически спецификации, препоръки, ръководства и др.).
(2) Мерките за информационна сигурност
трябва да са съобразени с изискванията на
Закона за електронното управление.
(3) Работните станции, чрез които се персонализират удостоверения за електронна
идентичност, трябва да отговарят на следните
минимални условия:
1. да не се използват с администраторски
профил;
2. да използват винаги последни версии на
инсталирания софтуер;
3. в случай че използват четци за електронни носители, да използват такива с хардуерна
клавиатура;
4. да имат сигурна парола и автоматично
заключване;
5. да разполагат със софтуер за защитна
стена;
6. да са максимално защитени срещу вируси
и друг зловреден софтуер;
7. да са част от мрежа, отговаряща на доб
рите практики за мрежова сигурност.
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Покриване на отговорността за вреди
Чл. 28. (1) Администраторът на електронна
идентичност поддържа разполагаеми финансови средства или застраховка, която да покрива
отговорността за причинените на титуляря на
електронната идентичност и на всички трети
лица неимуществени и имуществени вреди от
неизпълнение на задълженията му по закона
и този правилник.
(2) Застраховката трябва да е с минимално
застрахователно покритие в размер 100 000 лв.
за всяко увредено лице от всяко събитие.
(3) Администраторът на електронна идентичност е длъжен да уведомява незабавно органа за електронна идентификация за прекратяването на сключен договор за застраховка.
(4) Администраторът на електронна идентичност, който не е сключил договор за застраховка, е длъжен по време на дейността си
да разполага с бързоликвидни разполагаеми
средства (парични наличности и парични еквиваленти) в размер не по-малък от 300 000 лв.
Изисквания по отношение на наетия персонал
Чл. 29. (1) Администраторът на електронна
идентичност е длъжен да разполага с необходимия брой квалифицирани служители, които
във всеки момент от осъществяването на
неговата дейност да осигуряват изпълнението
на задълженията му.
(2) Техническият персонал на администратора на електронна идентичност трябва
да притежава професионална квалификация
или познания най-малко в следните области:
1. технологии за сигурност, криптография,
инфраструктура на публични ключове (PKI);
2. технически норми за оценка на сигурността;
3. информационни системи.
(3) Всяко лице от техническия персонал
на администратора на електронна идентичност трябва да не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер, освен ако е
реабилитирано, и да отговаря на изискванията
за надеждност.
(4) Надеждност на лицето е налице, когато
липсват данни относно:
1. осъществяване на дейност, насочена
срещу обществения ред;
2. укриване или даване на невярна информация от проучваното лице за целите на
проучването;
3. зависимост на лицето от алкохол и наркотични вещества.
Изисквания по отношение на техническото
оборудване и технологиите
Чл. 30. Администраторът на електронна
идентичност използва техническо оборудване и технологии, чрез които се изпълняват
най-малко следните функции в използваната
от него система за заявяване издаването и
управлението на удостоверения за електронна
идентичност:
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1. проверки за доказване произхода на
полу чаваната и обмен яната информаци я,
свързана с издаването и управлението на
удостоверенията;
2. проверка на целостта на обменяните
съобщения;
3. подписване на изпращаните съобщения;
4. архивиране на служебните данни и електронното им подписване;
5. поддържане целостта на съхраняваните
и обменяните данни, в това число на данните
за използваните криптографски ключове;
6. сигурно съхраняване на използваните
от администратора частни ключове;
7. сигурно управление на достъпа до информационните ресурси;
8. създаване и архивиране на записи от
вътрешни проверки, свързани с възникнали
критични ситуации по отношение на информационната сигурност.
Оценка на сигурността
Чл. 31. (1) Методите за оценка на сигурността на използваната система се основават
на разработената към стандарта ISO Standard
15408 обща методика за оценка (CEM) или
други методики, осигуряващи еквивалентна
оценка на сигурността.
(2) Проверките по чл. 13, ал. 2 ЗЕИ се извършват на всеки 3 години или при промяна,
която засяга надеждността.
Процедури за сигурност
Чл. 32. (1) Всеки администратор на електронна идентичност е длъжен да създаде и да
поддържа вътрешни процедури за сигурност,
съгласно които осъществява дейността си.
(2) Процедурите за сигурност трябва да
съответстват на общоприетите международни
стандарти за информационната сигурност и
нейното управление.
(3) Администраторът на електронна идентичност трябва да сертифицира процедурите
си за сигурност по стандарта ISO 27001 или
по еквивалентен на него стандарт.
Г л а в а
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ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИК АЦИЯ
Центрове за електронна идентификация
Чл. 33. (1) В Държавна агенция „Електронно
управление“ се създава център за електронна
идентификация.
(2) Дейност на център за електронна идентификация могат да осъществяват и лицата,
регистрирани от министъра на вътрешните
работи по реда на ЗЕИ и този правилник.
(3) Центровете за електронна идентификация осигуряват проверка на електронна
идентичност по реда на глава пета.
(4) Извършваните услуги от лицата, осъществяващи дейност на център за електронна
идентификация, могат да са възмездни.
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(5) Центровете по ал. 2 могат да участват
в процеса на трансгранична електронна идентификация по реда на чл. 2.
Изисквания
Чл. 34. Изискванията към администраторите на електронна идентичност, съдържащи
се в глава пета, се прилагат към лицата, осъществяващи дейност на център за електронна
идентификация.
Информационни системи
Чл. 35. Информационните системи, използвани от центъра за електронна идентификация
в Държавна агенция „Електронно управление“,
са с отворен код и свободен лиценз и могат
да се използват от лицата по чл. 33, ал. 2 за
техните нужди.
Г л а в а

о с м а

РЕГИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИ
Н А Е Л ЕК Т РОН Н А И Д ЕН Т И Ч НОС Т И
ЦЕНТРОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИК АЦИЯ
Изисквания за регистрация
Чл. 36. (1) Лицата, които желаят да извършват дейност на администратор на електронна
идентичност, съответно на център за електронна идентификация, подават до министъра
на вътрешните работи заявление по образец,
утвърден от него.
(2) Заявлението съдържа:
1. уникален граждански идентификатор,
име, съответно наименование, на заявителя;
2. уникален граждански идентификатор,
име, телефон и адрес на електронна поща на
представляващите заявителя лица.
(3) Към заявлението освен документите по
чл. 15, ал. 2 ЗЕИ се прилагат:
1. списък на техническите средства, с
които заявителят ще извършва съответната
дейност, включващ: описание на техническите
средства по тип и фабричен номер и копие
от техническите паспорти съгласно образец,
утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи, както и доказателства, че
разполага с тях;
2. списък на персонала, извършващ дейнос
тите, съдържащ имена, уникален граждански
идентификатор, образование, специалност и
заемана длъжност, както и документи, удостоверяващи образование и квалификация,
съгласно образец, утвърден със заповед на
министъра на вътрешните работи;
3. доказателства за разполагаеми финансови
средства или копие от договор за застраховка
за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му,
с размер на застрахователното покритие;
4. за администраторите на електронна
идентичност – прилаганите процед у ри за
проверки на лични данни на титулярите на
електронна идентичност и персонализиране
на електронни носители.
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(4) Заявителите трябва да отговарят на
изискванията по чл. 11 ЗЕИ.
(5) За проверка на обстоятелствата по ал. 4
министърът на вътрешните работи събира
информация от първичните администратори
на съответните данни.
(6) Образците на заявлението и на списъците по ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
вътрешните работи.
Регистър на администраторите на електронна
идентичност и на центровете за електронна
идентификация
Чл. 37. (1) Регистърът на администраторите
на електронна идентичност и на центровете за
електронна идентификация се води от длъжностни лица, упълномощени със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(2) Вписване в регистъра се осъществява,
след като длъжностното лице се е идентифицирало по реда на ЗЕИ.
(3) Всяко вписване, заличаване или промяна на обстоятелства се записва в журнал
на събитията.
(4) За всеки администратор на електронна
идентичност или център за електронна идентификация се вписва и удостоверение, чрез което
администраторът/центърът се идентифицира
пред органа за електронна идентификация.
(5) За всеки администратор на електронна
идентичност се вписват локациите на обектите
му, включително с геокоординати.
(6) Удостоверението по ал. 4 е във формат
X.509 и съдържа публичния ключ, съответстващ
на частния ключ на администратора/центъра.
(7) Частният ключ по ал. 6 се съхранява
на електронен носител, отговарящ на изиск
ванията по чл. 15.
(8) Регистърът предоставя данни за мест оположен ие т о на а д м и н ис т рат ори т е на
електронна идентичност в отворен, машинночетим формат.
Техническа свързаност
Чл. 38. (1) Всяко лице, вписано в регистъра
по чл. 37, ал. 1, е длъжно в 30-дневен срок от
вписването да изгради свързаност, както следва:
1. за центрове за електронна идентификация – с регистъра за електронна идентичност;
2. за администратори на електронна идентичност – със системите за издаване на удостоверения за електронна идентичност.
(2) Министърът на вътрешните работи
предоставя софтуерни средства за свързване
на информационните му системи със съответния регистър.
(3) Наличието на свързаност се установява
с протокол за 36-часови тестове за работо
способност, проведени под ръководството на
министъра на вътрешните работи.
(4) Наличието на свързаност се вписва в
регистъра по чл. 37, ал. 1.
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(5) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България, както и на местата по чл. 20, ал. 2
ЗЕИ изграждат техническа свързаност със
системите за издаване на удостоверения за
електронна идентичност.
Архив на провежданите проверки
Чл. 39. (1) За всяко регистрирано лице в
регистъра по чл. 37 се създава и поддържа
архив, в който се съхраняват данните и документите, предоставени по време на проверките
по чл. 36, ал. 1 ЗЕИ.
(2) Архивът не е публичен.
(3) Достъп до архива по ал. 1 имат лица,
определени със заповед на министъра на вътрешните работи, които се идентифицират по
електронен път преди всяко осъществяване на
достъп. Съхранява се пълна история на достъпа.
Длъжностно лице по защита на данните
Чл. 40. Всяко регистрирано лице по регистъра по чл. 37 определя длъжностно лице
по защита на данните съгласно чл. 37 – 39
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (OB,
L 119 от 4 май 2016 г.).
Г л а в а

д е в е т а

РЕГИСТЪР НА ОВЛАСТЯВАНИЯТА
Раздел I
Общи положения
Регистър на овластяванията
Чл. 41. (1) Регистърът на овластяванията,
воден от министъра на вътрешните работи,
е електронна база данни, съдържаща информация за овластяванията при упражняването
на права пред държавен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, и лица,
осъществяващи публични функции.
(2) Центровете за електронна идентификация могат да водят регистър на овластяванията
за упражняване на права пред лица, различни
от посочените по ал. 1.
Раздел II
Водене и съхраняване на регистъра
Вписване в регистър
Чл. 42. (1) Вписването в регистър по чл. 41
става въз основа на овластително изявление
в електронна форма чрез интернет страницата на регистъра или автоматизирано чрез
програмен интерфейс.
(2) Овластителното изявление съдържа
следните реквизити:
1. уникален идентификатор на юридическото лице, когато упълномощителят е
юридическо лице;
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2. уникален граждански идентификатор на
пълномощника;
3. указване на услугите от административния регистър, от друг регистър на услуги,
за които се извършва овластяване за представителство, или услугите, предоставяни от
лицата по чл. 29, ал. 4 ЗЕИ;
4. указване за всяка от посочените по т. 3
услуги на обема на представителната власт по
номенклатура на възможната представителна
власт за всяка услуга;
5. начална дата на представителството,
когато упълномощителят желае представителството да възникне след определена дата;
6. крайна дата на овластяването, когато
упълномощителят желае представителството
да има действие до определена дата.
(3) Овластителното изявление се извършва
след идентифициране на упълномощителя по
реда на ЗЕИ.
(4) Овластителното изявление се подписва
с електронния подпис на лицето, извършващо
изявлението.
(5) Всяко овластително изявление се вписва в регистъра по чл. 41, ал. 1 или 2 заедно
с времето на подаване, удостоверено чрез
електронен времеви печат по реда на глава
ІІІ, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014.
(6) При вписване на овластително изявление
пълномощникът се известява, ако е посочил
електронен адрес.
Условия за овластително изявление от името на юридическо лице
Чл. 43. (1) Овластително изявление от
името на юридическо лице може да се извърши само от законния му представител,
вписан в регистрите на съответния първичен
администратор на данни, създаващ уникалния
идентификатор на юридическото лице.
(2) Проверката на законната представителна
власт на лицето, извършващо овластителното изявление спрямо юридическото лице, се
извършва автоматизирано.
Оттегляне и разширяване обема на представителната власт
Чл. 44. (1) Оттеглянето и разширяването на
обема на представителната власт се заявяват
като ново вписване по реда на овластяването,
като на упълномощителя се дава възможност
да отбележи за кои услуги и за какъв обем на
представителната власт за тези услуги се извършва оттеглянето, съответно разширяването.
(2) За оттегляне на представителна власт
не се изисква електронен подпис.
Услуги и номенклатура за представителна
власт
Чл. 45. (1) Услугите, за които е възможно
овластяване по чл. 41, ал. 1, както и номенклатурите за представителна власт се извличат автоматизирано от административния регистър.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

(2) Когато за определена услуга от административния регистър не е налична номенклатура за представителна власт, тя се състои
от следните възможности:
1. заявяване на услугата;
2. заявяване представянето на информация
и документи;
3. получаване на съобщения, свързани с
електронната административна услуга;
4. получаване на резултатите от услугата;
5. обжалване на административния акт,
резултат от услугата, или отказа от издаването на такъв;
6. оттегляне на заявлението.
(3) Услугите, за които е възможно овластяване чрез регистър по чл. 41, ал. 2, както
и номенклатурите на представителната власт
се заявяват пред центъра за електронна идентификация от лицето по чл. 29, ал. 4 ЗЕИ.
Корекция на грешки
Чл. 46. Грешки във вписани в регистър по
чл. 41 обстоятелства, допуснати поради грешки
в овластителното изявление, се поправят чрез
подаване на ново изявление за промяна или
оттегляне на представителната власт.
Раздел III
Достъп до регистър на овластяванията. Извършване на справки
Достъп до регистър на овластяванията
Чл. 47. (1) Регистрите по чл. 41 не са публични. Достъп до регистър имат само лицето,
извършило овластителното изявление, овластеното лице и лицето, предоставящо услугата,
за която се отнася овластяването.
(2) Достъпът до регистър по чл. 41 се осъществява автоматизирано чрез програмни
интерфейси или чрез интернет страницата
на регистъра.
(3) Лицата, предоставящи услугата, за които
се отнася овластяването, се идентифицират
пред регистъра, както следва:
1. по реда на ЗЕИ – в случай на ръчен
достъп от страна на длъжностно лице;
2. по реда на Закона за електронното управление – при автоматизиран достъп.
(4) Когато за предоставянето на услугата
се изисква електронен подпис, при извършване на действие от страна на овластено лице
лицето, предоставящо услугата, за която се
отнася овластяването, трябва да провери дали
данните от електронния подпис на извършващия действието съвпадат с предоставените
данни за овластеното лице.
Проверки и справки в регистър на овластяванията
Чл. 48. (1) Проверки и справки в регистър
по чл. 41 могат да се извършват само от лицето, извършило овластителното изявление, от
овластеното лице и от лицето, предоставящо
услугата, за която се отнася овластяването.
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(2) Проверките и справките се извършват
по идентификатор на услуга и/или:
1. уникален граждански идентификатор на
лицето, извършило овластителното изявление;
2. уникален идентификатор на юридическото лице – упълномощител;
3. уникален граждански идентификатор на
упълномощеното лице;
4. номера, под който е вписано овластителното изявление в регистъра.
(3) При проверка или справка освен данните
за овластяването се предоставят имената и
уникалните граждански идентификатори на
лицата, участващи в него.
(4) Проверки и справки могат да се извършват за определен период.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Уникален граждански идентификатор“
е единният граждански номер на българските
граждани или личният номер на чужденците.
2. „Журнал на събитията“ е електронна
база данни, в която се записва информация
за всички операции, извършени в дадена
информационна система, по начин, който не
позволява изтриване или подмяна.
3. Transport Layer Security (TLS) и Hypertext
Transfer Protocol Secure (HTTPS) са протоколи
за сигурна комуникация, дефинирани от Работната група за интернет инженеринг (IETF).
4. SAML и OpenID Connect са протоколи
за обмен на информация за идентификация,
дефинирани съответно от Организацията за
развитие на стандартите за структурирана
информация (OASIS) и Фондация OpenID
(OIDF).
5. Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) е протокол за достъп до онлайн справочни услуги, дефиниран от Работната група
за интернет инженеринг (IETF).
6. X.500 е стандарт на Международния
съюз по телекомуникации (ITU) за онлайн
справочни услуги.
7. X.509 е стандарт на Международния
съюз по телекомуникации (ITU) за управление на удостоверения в инфраструктура на
публичния ключ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Министърът на вътрешните работи
издава заповедите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3,
чл. 14, ал. 3, чл. 36, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 37, ал. 1
и чл. 39, ал. 3 в срок до 21 ноември 2016 г.
(2) Министърът на вътрешните работи
и ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства определят със
заповед лицата съответно по чл. 13, ал. 4,
т. 1 и по чл. 13, ал. 4, т. 3 в срок до 21 ноември 2016 г.
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§ 3. Този правилник влиза в сила от 21
ноември 2016 г. с изключение на:
1. Членове 25 – 39, които влизат в сила от
21 декември 2016 г.
2. Членове 3 – 6, 9, 10, 13, чл. 14, ал. 1, 2 и
4 – 8, чл. 16 – 19, чл. 20, ал. 1 – 3, чл. 21 и 22,
които влизат в сила от 21 май 2017 г.
3. Член 40, който влиза в сила от 25 май
2018 г.
4. Членове 41 – 48, които влизат в сила от
21 ноември 2017 г.
7555

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от
2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22,
58 и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г.,
бр. 58, 63, 72 и 100 от 2014 г., бр. 7, 19, 37, 64
и 100 от 2015 г. и бр. 22 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 15 т. 13 се отменя.
§ 2. В чл. 19, т. 13 думите „Централно звено за финансиране и договаряне“ се заменят
с „Централизиранo възлагане и обществени
поръчки“.
§ 3. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“:
1. подпомага министъра като централен
орган за покупки при изпълнение на правомощията му, като планира, организира и
провежда процедури за обществени поръчки
за нуждите на централни и други органи на
изпълнителната власт, независими регулаторни органи и др.;
2. контролира изпълнението на сключените
от министъра като централен орган за покупки
рамкови споразумения или договори;
3. предоставя информация и дава разяснения на възложителите, изготвя указания и
образци на документи във връзка с централизираните обществени поръчки на министъра
като централен орган за покупки;
4. осъществява централизираното възлагане
и контрола върху изпълнението на рамкови
споразумения чрез специализиран софтуер
за електронно възлагане на обществени поръчки – СЕВОП;
5. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки,
по които възложител е министърът;
6. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове в рамките
на своята компетентност;
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7. изпълнява дейности, свързани с управление и финализиране на Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Инструмента
Шенген, за които има статут на изпълнителна
агенция, съгласно подписаните споразумения
между Европейската комисия и правителството на Република България;
8. извършва дейности, свързани с предот
вратяване, докладване и проследяване на нередности по проекти, финансирани или съфинансирани със средства на Европейския съюз,
съгласно приложимата нормативна уредба;
9. съхранява всички документи, свързани
с дейността си, съгласно законодателството в
областта на обществените поръчки, финансовите споразумения с Европейската комисия и
приложимата нормативната уредба.“
§ 4. В приложението към чл. 8, ал. 3:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„130“ се заменя със „124“.
2. На ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „74“ се заменя с „68“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „399“ се заменя с „406“.
4. Ред „дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ 14“ се изменя така:
„дирекция „Централизиранo възлагане и
обществени поръчки“ 20“.
Заключителни разпоредби
§ 5. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите
на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г.), в чл. 2,
ал. 3 думите „Централно звено за финансиране
и договаряне“ се заменят с „Централизиранo
възлагане и обществени поръчки“.
§ 6. В Постановление № 84 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
управление и наблюдение на Инструмента за
подобряване на бюджетните парични потоци и
за подпомагане изпълнението на Шенгенското
споразумение (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 86 и 108 от 2008 г., бр. 42 и 102 от
2009 г. и бр. 2 от 2016 г.), в чл. 3, ал. 4 и чл. 5,
ал. 1 думите „Централно звено за финансиране
и договаряне“ се заменят с „Централизиранo
възлагане и обществени поръчки“.
§ 7. В Постановление № 193 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
условията и реда за сключване, финансиране и
изпълнение на туининг проекти (ДВ, бр. 68 от
2007 г.), в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите „Централно звено за финансиране
и договаряне“ се заменят с „Централизиранo
възлагане и обществени поръчки“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7556
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за допълнение на Постановление № 74 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на Национален икономически съвет (обн., ДВ,
бр. 25 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 3 се създава т. 16:
„16. председателят или друг член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7577

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2013 г.; изм и доп.,
бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3,
14 и 32 от 2016 г.; Решение № 13049 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 32 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 9а от преходните и заключителните
разпоредби думите „1 септември 2016 г.“ се
заменят с „1 януари 2017 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7578

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален център за
обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, наричан по-нататък
„Центъра“, като здравно заведение, юридическо
лице на бюджетна издръжка, със седалище
в гр. София и с предмет на дейност: научна,
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експертно-консултативна, информационноаналитична, методическа и учебна дейност в
областта на спешната медицинска помощ и
медицинската помощ при бедствия, аварии и
катастрофи.
(2) Центърът по ал. 1 е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
здравеопазването.
Чл. 2. Центърът по чл. 1 се ръководи от
директор, който заема длъжността въз основа
на конкурс, проведен по реда на Кодекса на
труда от министъра на здравеопазването.
Чл. 3. Устройството и дейността на центъра
по чл. 1 се уреждат с правилник, издаден от
министъра на здравеопазването.
Чл. 4. Общата численост на персонала на
центъра по чл. 1 е 5 бройки.
Чл. 5. Разходите за създаването и осъществяването на дейността на центъра по чл. 1 са
за сметка на утвърдените разходи по бюджета
на Министерството на здравеопазването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
здравеопазването издава Правилник за устройството и дейността на Националния център
за обучение и квалификация в системата за
спешна медицинска помощ.
§ 2. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на здравеопазването обявява и провежда конкурс по
Кодекса на труда за заемането на длъжността
директор на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна
медицинска помощ.
(2) До провеждането на конкурс длъжността
директор на Националния център за обучение
и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68,
ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101
и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24,
81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от
2015 г. и бр. 68 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нов ред 8:
„8. Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска
помощ 5.“
2. На ред 20, в колона „Численост на персонала“ числото „1401“ се заменя с „1396“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7579
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса
и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г., в сила от
1.04.2016 г.; изм., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила
от 1.04.2016 г.)
Днес, 31.08.2016 г., между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), от една
страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС),
от друга страна, на основание чл. 53, ал. 2 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във
връзка с чл. 120, ал. 4 от Националния рамков
договор за денталните дейности между НЗОК
и БЗС за 2016 г. и Решение № РД-НС-04-96
от 31.08.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК
се сключи този Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности между НЗОК и БЗС
за 2016 г. за следното:
§ 1. В чл. 104, ал. 1, т. 2, буква „б“ думата
„две“ се заменя с „три“.
§ 2. В таблицата на чл. 105, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. на ред „Дентална помощ“ в колона 6
„Брой дейности“ числото „3 321 201“ се заменя
с „3 602 770“;
2. на ред „Първична дентална помощ“ в
колона 6 „Брой дейности“ числото „3 191 532“
се заменя с „3 473 101“;
3. на ред „Първична дентална помощ за
ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от
НЗОК“ в колона 6 „Брой дейности“ числото
„2 349 108“ се заменя с „2 630 294“;
4. на ред с код „30112“ в колона 6 „Брой
дейности“ числото „1 166 749“ се заменя с
„1 385 542“;
5. на ред с код „50912“ в колона 6 „Брой дейности“ числото „332 715“ се заменя с „395 108“;
6. на ред „Над 18 години“ в колона 6 „Брой
дейности“ числото „4288“ се заменя с „4671“;
7. на ред с код „301121“ в колона 6 „Брой
дейности“ числото „1016“ се заменя с „1206“;
8. на ред с код „509121“ в колона 6 „Брой
дейности“ числото „1036“ се заменя с „1229“.
§ 3. В чл. 120, ал. 4 датата „25.08.2016 г.“
се заменя с „31.08.2016 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2016 г. е в сила за
периода от 1 септември 2016 г. до 31 декември 2016 г.
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§ 5. Настоящият Договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
денталните дейности за 2016 г. се сключва на
основание чл. 53, ал. 2 ЗЗО, съгласува се и се
обнародва от министъра на здравеопазването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 54,
ал. 7 ЗЗО и се публикува на официалната
интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател на УС
на НЗОК:
на БЗС:
Кирил Ананиев
Д-р Борислав Миланов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Георги Димов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Николай Шарков
Димитър Евлогиев
Д-р Донка СтанчеваПламен Таушанов
Забуртова
Д-р Иван Кокалов
Д-р Олег Гладков
Тома Томов
Д-р Светослав Гачев
Боян Бойчев
Д-р Георги Сойтариев
Проф. д-р Красимир
Д-р Ирена Божидарова
Гигов
Д-р Нелия Михайлова
Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов

7493

Министър на здравеопазването:
Д-р Петър Москов

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 1
от 30 август 2016 г.

за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. организацията на спортната подготовка
на учениците в спортните училища.
(2) Наредбата се прилага за държавните
и общинските спортни училища.
Раздел II
Приемане на учениците
Чл. 2. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен планприем, утвърден за всяка учебна година със
заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) С държавния план-прием по ал. 1 се
определя броят на местата, на които се приемат учениците за обучение по видове спорт
в спортните училища.
(3) С държавния план-прием за VIII клас
освен броят на местата, на които се приемат
учениците за обучение по видове спорт, се
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определя и броят на местата по професии
и специа лност и те от п рофесиона лно направление „Спорт“, включени в Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение, по които ще се обучават учениците.
(4) Спортните клубове в срок до 20 декември
изготвят и подават до директора на съответното спортно училище мотивирани писмени
заявки за прием на ученици за следващата
учебна година.
(5) Директорите на спортните училища
изготвят предложенията за държавния планприем въз основа на получените писмени
заявки по ал. 4 съобразно създадените условия
за обучение и след решение на педагогическия съвет.
(6) Предложенията за държавен план-прием, изготвени съгласно образец (приложение
№ 2), се представят в Министерството на
младежта и спорта в срок до 31 януари.
(7) С предложението за държавен планприем директорите на спортните училища
представят и информация за избраните от
учениците в VII клас професии, по които ще
се осъществява обучението им от VIII клас.
(8) Директорите на спортните училища
писмено мотивират предложени ята си за
държавен план-прием в случаите, когато:
1. ще осъществяват обучение по един или
повече видове спорт за първи път; предложението съдържа информация за развитието на
съответния спорт (спортове) на територията
на област та, дейност та на спортен к луб/
спортни клубове, член/членове на лицензирана спортна федерация по съответния вид
спорт, наличие на подходящи спортни обекти
и съоръжения и квалифицирани спортно-педагогически кадри;
2. предлагат по-малко от 3 ученици в индивидуален спорт и по-малко от 5 ученици в
колективен спорт по отношение наличието на
сформирани групи в училището по съответния
спорт, възрастова група и пол.
(9) Към предложението по ал. 8, т. 1 се прилага декларация от спортния клуб/спортните
клубове, подали заявка по ал. 4, за поемане
на задължение за безвъзмездно предоставяне
на спортната база и материално-техническо
оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния
процес на учениците.
(10) Министърът на младежта и спорта
назначава експертна комисия, която разглежда предложенията за държавен план-прием.
За извършената работа комисията изготвя
протокол.
(11) Комисията предлага на министъра на
младежта и спорта броя на местата по видове
спорт, по класове и паралелки и по професии
и специалности в VIII клас.
(12) В срок до 30 март министърът на
младежта и спорта утвърждава със заповед
д ърж а вн и я п ла н-п рием за п редс т оя щата
учебна година.
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(13) Утвърденият държавен план-прием
се обявява в училището и в съответното
регионално управление на образованието в
срок до 10 април.
(14) В изключителни случаи и при доказана
необходимост промяна в утвърдения държавен
план-прием за спортните училища може да
се извършва в срок до 30 април със заповед
на министъра на младежта и спорта.
Чл. 3. (1) В спортните училища се приемат
ученици в V, в VI, в VII или в VIII клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на
способностите им по съответния вид спорт.
(3) Приемането на ученици в VIII клас
се извършва по професии от професионално
направление „Спорт“ след проверка на способностите им по избрания вид спорт.
(4) Ученици, завършили VII клас в спортно
училище, които продължават обучението си
в VIII клас по същия вид спорт, не полагат
изпит за проверка на способностите.
(5) Проверката на способностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва
тестове за прием на ученици в спортните
училища.
(6) Кандидатите имат право да положат
приемен изпит по един или два вида спорт.
(7) Тестовете по ал. 5 се утвърждават от
министъра на младежта и спорта.
(8) Училището предоставя информация за
съдържанието на тестовете по ал. 5 за всички
видове спорт, по които осъществява прием
на ученици.
Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира
от училището по график, утвърден от директора на училището.
(2) Директорът на спортното училище изпраща на регионалното управление на образованието и на Министерството на младежта
и спорта до 6 юни графика за провеждането
на изпита по отделните видове спорт.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява от регионалното управление на образованието и на
видно място в училището не по-късно от 7
дни преди деня, определен за провеждане на
приемния изпит.
(4) Приемният изпит за съответния вид
спорт се полага в два последователни работни
дни в периода 21 – 30 юни, като:
1. през първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете
за оценка на концентрацията, психическата
устойчивост и спортно-техническите умения
по вида спорт;
2. през втория ден се провеждат тестовете
за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.
(5) През първия ден преди провеждане
на изпита за проверка на способностите се
извършва задължителен медицински преглед,
удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите, за което се изготвя
протокол по образец на съответното училище.
Чл. 5. (1) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
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1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;
3. класиране на кандидатите.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от минимум трима членове, единият от които е
председател.
(3) За членове на комисията по ал. 1, т. 2
се назначават учители по спортна подготовка
и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.
(4) За резултатите от проведения изпит по
съответния вид спорт комисията по ал. 1, т. 2
изготвя протокол по образец (приложение № 4).
(5) За провеж дане на приемния изпит
спортните училища ползват спортни обекти
и съоръжени я – държавна или общинска
собственост, които са предоставени на спортните клубове, собствени спортни обекти и
съоръжения и такива, предоставени от други
физически или юридически лица.
Чл. 6. (1) Приемането на ученици в спортните училища се осъществява по вид спорт, по
който има утвърдена учебна програма, тестове
за прием и нормативи за оценка на резултатите
по спортна подготовка на учениците.
(2) Осъществяване на прием в спортните
училища за обучение по нов вид спорт, за който
няма утвърдени документи по ал. 1, се извършва
по мотивирано предложение на председателя
на съответната лицензирана спортна федерация
до министъра на младежта и спорта.
(3) Мотивирани предложения за осъществяване на прием в спортните училища за
обучение по нов вид спорт могат да се внасят
целогодишно и следва да съдържат:
1. мотиви на българската спортна федерация
с приложена информация за: брой картотекирани състезатели по възрастови групи и пол,
брой участници в държавни и в международни
първенства по възрастови групи и пол, класирания в европейски първенства и световни
първенства за последните четири години;
2. програма на българската спортна федерация за развитие на детско-юношеския спорт;
3. анализ на перспективите за развитие на
съответния спорт в спортните училища по
отношение на: спортни клубове в градовете,
в които функционира спортно училище; брой
обхванати деца; наличие на спортна база,
която да бъде предоставена безвъзмездно от
спортния клуб за осъществяване на спортната
подготовка на учениците; наличие на квалифицирани кадри по съответния вид спорт;
4. становище на НСА „Васил Левски“ по
отношение на обучението и квалификацията
на спортно-педагогически кадри по съответния вид спорт;
5. становище на Министерството на здравеопазването по отношение на целесъобразността за развитие на спорта от предложената
възраст, продължителността на тренировъчните занимания съгласно чл. 23, ал. 12 от
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Закона за физическото възпитание и спорта,
както и относно осъществяването на двуразов
тренировъчен режим;
6. проекти на учебни програми от V до XII
клас включително; учебното съдържание по
вида спорт се разпределя в учебната програма
по теми, очаквани резултати от обучението
и нови понятия;
7. проект на тестове за прием с интегрална
оценка за V, VI, VII и VIII клас по пол, дисциплини и категории, включващи: нормативи
за прием, биологични особености на модела,
специфични за вида спорт изследвания за
експертна оценка;
8. проект на нормативи за оценка на двигателните качества и специфичните умения
на учениците по съответния спорт за всеки
клас, дисциплина, категория и пол.
(4) Министърът на младежта и спорта
утвърждава тестове за прием, нормативи за
оценка на резултатите на учениците по спортна
подготовка и учебна програма за обучение по
нов вид спорт в спортните училища.
Чл. 7. (1) Кандидатите за прием в спортните училища подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни следните
документи:
1. заявление по образец (приложение № 3),
подписано от родителя/настойника и ученика,
в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт;
2. за кандидатите за прием в VIII клас – и
заявление за избор на професия за придобиване на п рофесиона лна к ва лификаци я
(приложение № 1);
3. копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/
настойника и/или кандидата;
4. копие на акта за раждане, заверено от
родителя/настойника и/или кандидата;
5. медицинско свидетелство, издадено от
личния лекар, удостоверяващо, че съответният
вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика;
6. застрахователна полица „Злополука“ за
дните на приемния изпит.
(2) Копията на документите по т. 3 и 4
се сравняват с оригиналите и оригиналните
документи се връщат на кандидата.
(3) При подаване на документите по ал. 1
родителят/настойникът и/или кандидатът по
вида спорт, по който училището осъществява
прием за първи път, представят декларация, че
са уведомени за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8.
(4) В срок до 20 декември учениците, които
ще продължават обучението си в VIII клас
в спортното училище, подават заявление по
образец (приложение № 1) до директора на
училището за избраната от тях професия за
придобиване на професионална квалификация.
Чл. 8. (1) Класирането на кандидатите се
извършва във всяко училище за всеки вид
спорт поотделно по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно
реда на желанията по чл. 7, ал. 1, т. 1.
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(2) В класирането участват кандидатите, успешно положили приемния изпит по
чл. 3, ал. 5.
(3) За успешно положен се счита приемният
изпит, по който кандидатът е получил сбор
от точки не по-малък от сбора на точките от
интегралната оценка за прием по съответния
вид спорт от тестовете за прием на ученици
в спортните училища.
(4) Класирането се обявява в училището
в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(5) Над утвърдения държавен план-прием
се приемат:
1. близнак – положил изпит за проверка
на способностите, и когато другият близнак
е приет и записан;
2. кандидати с еднакъв брой точки от положен изпит за проверка на способностите
по съответния вид спорт, които са класирани
на последно място;
3. участници в олимпийски игри и медалисти от световни и европейски първенства – без полагане на изпит за проверка на
способностите.
(6) Кандидатите по ал. 5, т. 3 представят
п ри за п исва не док у мен т о т б ъ л гарск ата
спортна федерация по съответния вид спорт,
удостоверяващ класирането.
(7) Записването на приетите ученици се
извършва до 10 юли след представяне на
удостоверение за завършен начален етап на
основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование
или удостоверение за завършен V или VI клас.
(8) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след изтичане на срока
по ал. 7 и следващите класирани кандидати
се записват до 15 юли.
Чл. 9. (1) Незаетите след класирането по
чл. 8, ал. 8 места се обявяват от директора
на училището в Министерството на младеж
та и спорта и в регионалното управление на
образованието до 20 юли.
(2) Кандидатите за незаетите места подават
документите по чл. 7 в периода 9 – 15 август.
(3) За местата по ал. 1 се провежда приемен
изпит по чл.3, ал. 5 в периода 16 – 22 август.
(4) Графикът за провеждане на приемния
изпит за съответния вид спорт се обявява по
реда на чл. 4, ал. 3.
(5) Директорът на училището изпраща на
Министерството на младежта и спорта и на
регионалното управление на образованието
до 10 август графика по ал. 4.
(6) Класирането се извършва по реда на
чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и се обявява в училището
в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(7) Записването на приетите ученици се
извършва в срок до 27 август след представяне
на документите по чл. 8, ал. 7.
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(8) Записването на ученици за обучение
по вид спорт, по който училището осъществява прием за първи път, се извършва при
минимум 3 ученици, приети за обучение по
индивидуален вид спорт, и минимум 5 – по
колективен вид спорт.
(9) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава осъществения държавен прием в спортните училища
до 30 август.
Чл. 10. (1) В периода по чл. 9, ал. 3 може
да се провежда и изпит за проверка на способностите на кандидатите за попълване на
свободни места по държавния план-прием,
утвърден за училището за предходни учебни
години. Свободните места се обявяват по
реда на чл. 9, ал. 1.
(2) Приемането на документите на кандидатите по ал. 1, осигуряването на съоръженията
и документацията за провеждане на изпита,
провеждането на приемния изпит по съответния вид спорт и класирането на кандидатите
може да се възложи на комисиите по чл. 5.
(3) Изпитът по съответния спорт се провежда, както следва:
1. за учениците от V до VIII клас – съгласно
тестовете за прием на ученици в спортните
училища, утвърдени от министъра на младежта
и спорта; за резултатите от изпита се изготвя
протокол по образец (приложение № 4);
2. за учениците от IX до XI клас – съгласно нормативите от системата за оценка на
учениците в спортните училища, утвърдена
от министъра на младежта и спорта; успешно
положен е изпитът, на който кандидатът е
получил оценка не по-малка от добър 4; за
резултатите от изпита се изготвя протокол
по образец (приложение № 5).
Чл. 11. (1) При наличие на свободни места по държавния план-прием, утвърден за
предходни години, директорите на спортните
училища в срок до 31 май могат да внасят
мотивирани предложения до министъра на
младежта и спорта за промяна на вида спорт
на свободните места.
(2) Предложенията се обобщават до 15
юни и в едномесечен срок министърът на
младежта и спорта утвърждава със заповед
промените по ал. 1.
(3) Свободните места се попълват след
обявяването им по реда на чл. 14, ал. 4.
Раздел III
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина
Чл. 12. (1) Български граждани, обучавали
се в чуждестранни или в български училища
в чужбина, чужденци от българска народност
или получили разрешение за постоянно пребиваване в страната се приемат при условията
и по реда на тази наредба след мотивирано
искане от спортен клуб, член на лицензирана
българска спортна федерация по съответния
вид спорт.
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(2) При условията и по реда на тази наредба,
без да заплащат обучението си, се приемат и
ученици – граждани на държави – членки на
Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
Чл. 13. (1) Чуждестранни граждани извън
случаите на чл. 12 могат да се приемат над
утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит по съответния
вид спорт и заплащане на обучението.
(2) Размерът на средствата, които заплащат
чуждестранните граждани в държавните и
общинските спортни училища, се утвърждава
от министъра на образованието и науката.
(3) Броят на учениците по ал. 1 не може
да бъде повече от трима за всяка паралелка.
(4) Учениците, приети по реда на чл. 12 и
чл. 13, ал. 1, получават състезателни права след
картотекиране от спортен клуб в лицензирана
спортна организация по съответния вид спорт.
Раздел IV
Преместване на учениците
Чл. 14. (1) Преместване на ученик в спортно училище e всeки случай на постъпване в
спортно училище на ученик, който се обучава
в друго училище според вида и подготовката, в друга паралелка или група по спортна
подготовка на същото или в друго спортно
училище.
(2) Ученици могат да се преместват при
наличие на свободни места по съответния
вид спорт в приемащото спортно училище.
(3) За свободни места се считат местата
по утвърдения държавен план-прием, които
включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(4) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването
им на сайта на училището, на видно място
в училището и в регионалното управление
на образованието.
Чл. 15. Редът и условията за преместване
се прилагат за ученици от V до ХІІ клас в
държавните и общинските спортни училища.
Чл. 16. (1) Учениците могат да се преместват, както следва:
1. от V до ІХ клас включително – не покъсно от 30 учебни дни преди края на всеки
учебен срок;
2. в Х клас – не по-късно от 30 учебни дни
преди края на първия учебен срок при смяна
на професия и вид спорт и 30 учебни дни
преди края на всеки учебен срок по същата
професия и вид спорт;
3. в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни
преди края на всеки учебен срок по същата
професия и вид спорт;
4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни
дни преди края на първия учебен срок по
същата професия и вид спорт.
(2) Учениците от XI к лас могат да се
преместват след успешно завършен клас при
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смяна на профил или професия, в случай че
са национални състезатели по вида спорт,
по който ще се обучават за придобиване на
професионална квалификация в приемащото
спортно училище.
(3) Участието в национален отбор се удостоверява със служебна бележка, издадена от
съответната лицензирана спортна федерация.
(4) Преместване без спазване на изискванията на ал. 1 и преместване след успешно
завършен XI клас при смяна на профил или
професия се разрешава:
1. от министъра на младежта и спорта след
представяне на документи, удостоверяващи
причините – за държавните спортни училища;
2. от началника на регионалното управление на образованието след представяне на
документи, удостоверяващи причините – за
общинските спортни училища.
(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни
изпити при условия и по ред, определени от
приемащото училище.
Чл. 17. (1) Учениците се преместват при
спазване на следните условия и ред:
1. подаване на заявление, подписано от
родителя/настойника и/или ученика, до директора на приемащото училище;
2. в срок 5 работни дни след постъпване
на заявлението директорът на училището
назначава комиси я и провеж да изпит за
проверка на способностите.
(2) Изпитът по съответния спорт се провежда съгласно чл. 10, ал. 3.
(3) При успешно положен изпит в срок до
три работни дни от полагане на изпита директорът на училището издава служебна бележка,
с която потвърждава записването на ученика.
(4) Служебната бележка и заявлението за
преместване се представят на директора на
училището, от което се премества ученикът.
(5) До 3 работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът,
предоставя на родителя/настойника и/или
ученика удостоверение за преместване, копие
на училищния учебен план, копие на личния
картон на ученик в гимназиален етап.
(6) В срок до 3 работни дни от получаване
на удостоверението за преместване родителят/
настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване на ученика в
приемащото спортно училище.
(7) Директорът на приемащото училище
в срок до 5 работни дни от представяне на
документите определя със заповед условията
за приемане на ученика и връчва заповедта
на родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва
декларация за съгласие с различията в учебния
план в приемащото училище и провеждането
на приравнителни изпити, ако има такива.
(8) В същия срок директорът на приемащото училище информира писмено директора
на училището, от което идва ученикът, за
неговото записване.
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(9) Ученикът се счита за преместен в новото
училище от датата, посочена в заповедта на
директора на приемащото училище.
(10) При преместване от едно спортно
училище в друго спортно училище за обучение по същия вид спорт ученикът не полага
изпит за проверка на способностите.
(11) Освен документите по ал. 5 учениците
по ал. 10 представят и служебна бележка,
удостоверяваща дали ученикът е променил
вида спорт, по който е приет в спортното
училище, в което се е обучавал.
(12) Учениците могат да се преместват
над утвърдения държавен прием при смяна
на местоживеенето след разрешение по реда
на чл. 16, ал. 4.
(13) Не се изисква разрешение по реда
на чл. 16, ал. 4, когато приемащото спортно
училище е единствено в населеното място.
(14) Заявленията за напускане и за приемане се подават от родителите и/или ученика
съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 18. Приравнителните изпити по чл. 148,
ал. 2 ЗПУО се организират по ред и условия,
определени от директора на приемащото
училище.
Чл. 19. (1) По време на обучението си в
спортно училище ученик може еднократно
да промени спорта за обучение, по който е
приет, при спазване на следната процедура:
1. родителят/настойникът и/или ученикът
подава заявление до директора на училището,
съгласувано с учителя по спортна подготовка
на групата, в която се обучава, и с учителя
по спортна подготовка на групата, в която
ученикът ще бъде преместен;
2. полагане на изпит по съответния вид
спорт съгласно чл. 10, ал. 3.
(2) Директорът назначава със заповед
комисия за провеждане на изпита и след
успешното му полагане издава заповед за
извършване на промяната.
(3) Промяната по ал. 1 може да се извърши
от ученици от V до X клас.
(4) В случай че ученик получи годишна
оценка слаб 2 по учебен предмет с практическа
насоченост от специализираната подготовка,
той не може да повтаря учебната година в спортно училище и се премества в друго училище
при спазване на изискванията на Държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
Раздел V
Организация на спортната подготовка
Чл. 20. (1) Обучението по спортна подготовка на учениците в спортните училища се
осъществява в съответствие с утвърдените
рамков или типов учебен план и програми.
(2) Основна форма за провеждане на учебните часове по спортна подготовка и учебна
практика е тренировката. Целите, съдържанието и очакваните резултати от обучението
се определят в учебните програми, утвърдени
от министъра на младежта и спорта.
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(3) Учебно-тренировъчната и състезателната дейност се провеждат съобразно методическите изисквания на българските спортни
федерации по съответния вид спорт.
(4) За всяка учебна година учителите по
спортна подготовка разработват годишно
тематично разпределение, съобразено със:
1. учебните програми по спортна подготовка, утвърдени от министъра на младежта
и спорта;
2. годишния тренировъчен план, разработен
въз основа на държавния и международния
спортен календар на съответната българска
спортна федерация, утвърден от председателя
на спортния клуб и одобрен от директора на
спортното училище.
(5) Учителите по спортна подготовка разработват годишния тренировъчен план по
ал. 4, т. 2 в Дневник за годишно планиране
и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес.
(6) Заместник-директорът по спортната
дейност осъществява координация и контрол
на учебно-тренировъчния процес и оказва
организационно-методическа помощ на учителите по спортна подготовка.
(7) Специфичните изисквания за оценяването на резултатите от обучението на учениците
по учебния предмет спортна подготовка се
определят в учебните програми, утвърдени от
министъра на младежта и спорта, и в Държавния образователен стандарт за оценяване
на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 21. (1) Практическото обучение по специализираните учебни предмети в спортните
училища се осъществява в групи по един
вид спорт, сформирани от ученици от един
спортен клуб, обучаващи се в една паралелка
или от различни класове в един етап и степен
на образование.
(2) Броят на учениците в група за обучение
по специализирана подготовка е, както следва:
1. за индивидуален вид спорт – 15 ученици;
2. за колективен вид спорт – 18 ученици, с
изключение на спорта футбол – 22 ученици.
(3) В случаите, когато има недостатъчен
брой ученици за сформиране на група по чл. 21,
ал. 2, т. 1, в индивидуалните спортове може
да се сформира група от ученици, обучаващи
се в различни класове, етапи и степени на
образование.
(4) При недостатъчен брой ученици за
сформиране на група по чл. 21, ал. 2, т. 2 в
колективните спортове може да се сформира
група от ученици, обучаващи се в различни
класове и етапи на обучение в една степен
на образование.
(5) При недостатъчен брой ученици за сформиране на група по производствена практика
по вида спорт може да се сформира група от
различни видове спорт, близки по характеристики и методика на обучение.
Чл. 22. (1) По изключение броят на учениците в група може да надвишава определените
в чл. 21, ал. 2, но с не повече от 10 на сто.
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(2) Когато броят на учениците за вида спорт
и клуб надвишава определените в чл. 21, ал. 2
с повече от 10 на сто, се сформира нова група
по реда и условията на чл. 21, ал. 1 – 5.
(3) При създадена организация за провеждане на спортна подготовка в повече от
един поток съобразно възрастовите групи на
учениците за всяко едно от тренировъчните
занимания за деня броят на учениците в група
на учител по спортна подготовка, предвиден
в чл. 21, ал. 2, може да се увеличи, но с не
повече от 7 ученици.
(4) При спазване на изискванията за нейното сформиране в една група могат да се
обучават ученици по спортна подготовка и
по учебна практика.
(5) Минималният брой ученици, необходими за сформиране на група по спортна
подготовка, е 3 ученици в индивидуален вид
спорт и 5 ученици в колективен вид спорт.
Обучението се осъществява от треньор в
спортния клуб на основание сключен договор
по чл. 24, който отговаря на изискванията
за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри.
(6) Работно място за учителска длъжност
по спортна подготовка може да се открие при
наличие на сформирана група от не по-малко
от 12 ученици по индивидуален вид спорт и
не по-малко от 16 ученици по колективен
вид спорт.
(7) В рамките на определените средства по
делегирания бюджет на училището работно
място за учителска длъжност по спортна
подготовка може да се открие при непълно
работно време, когато броят на учениците в
съответната група е по-малък от определените в ал. 6, но не по-малко от 7 ученици
по индивидуален вид спорт и 12 ученици по
колективен вид спорт, при условие че работното място е единствено за вида спорт, спортен клуб или всички други работни места са
сформирани при максимален брой ученици
в група съгласно чл. 21, ал. 2.
(8) Когато в колективните спортове и в
единоборствата не е възможно да се сформира
група с ученици от един пол, се сформира
смесена група, като обучението се провежда
диференцирано по пол.
(9) Новоприетите ученици с клубна принадлежност се включват в групите на съответните
учители по спортна подготовка, обучават се
и участват в състезания от името на клуба,
от който са картотекирани.
(10) Новоприетите ученици без клубна
принадлежност се включват в групите на
учителите по спортна подготовка от спортен
клуб, който има сключен договор със спортното училище.
Чл. 23. (1) Учебно-тренировъчният процес
с учениците в спортните училища се организира от спортното училище и се провежда в
спортните клубове.
(2) Спортните клубове осигуряват безвъзмездно спортната база, спортните уреди и
пособия, необходими за осъществяване на
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специализираната подготовка с практическа
насоченост на учениците.
(3) Тренировъчната, спортно-състезателната дейност и лагерите, които са извън
типовия учебен план, през почивните дни и
ваканциите се организират и провеждат от
спортните клубове и лицензираните спортни
федерации по съответния спорт.
(4) В срок до 1 септември директорите на
спортните училища съобразно държавния
спортен календар и училищния учебен план
определят времето за провеждане на учебнотренировъчни и възстановителни лагери.
(5) Тренировъчните лагери се организират
и провеждат за не по-малко от 10 дни през
първия учебен срок в рамките на две учебни
седмици.
(6) През последните две седмици на втория
учебен срок за учениците в V и VI клас се
провежда обучение по спортна подготовка
по вида спорт.
(7) Учителите по спортна подготовка разработват и представят на директора на училището подробна тренировъчна програма за
провеждане на дейностите по ал. 4.
(8) Заповедта по ал. 4 се публикува в раздел
„Документи“ към списък – образец 1, в Националната електронна информационна система
по чл. 250 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
(9) Учебните часове, определени за активен отдих и възстановяване в резултат на
тренировъчните натоварвания, включват двигателни дейности с намалена интензивност и
възстановителни процедури.
(10) Учебният час за спортни дейности в
спортните училища може да се осъществява
като два или четири последователни учебни
часа без почивка между тях, включително в
почивните дни, и се провежда в съответните
групи по спортна подготовка.
(11) Редът и условията за провеждане на
учебния час за спортни дейности се определят със заповед на директора в началото на
учебната година.
(12) Заповедта по ал. 11 определя учителите
по спортна подготовка, времето и мястото за
провеждане на етапния контрол.
(13) Етапният контрол включва провеждане
на контролни измервания и състезания по
вида спорт и се осъществява в месеците, в
които не са предвидени спортни състезания.
(14) Учебните часове за спортни дейности,
които се използват за спортни състезания и
първенства по вид спорт/спортна дисциплина/
категория, се осъществяват съобразно държавния и международния спортен календар на
съответната лицензирана спортна федерация.
(15) Учебните часове за спортни дейности
се отразяват в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и
състезателния процес.
Чл. 24. (1) Учебно-тренировъчната дейност
в спортните училища е безплатна за учениците
и се осигурява чрез договор между спортното
училище, българските спортни федерации
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по съответния вид спорт и спортния клуб с
изключение на случаите, предвидени с нормативен акт.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва в срок до
20 септември за съответната учебна година.
(3) Правата и задълженията на спортното
училище се разписват съобразно разпоредбите
на Закона за предучилищното и училищното
образование и подзаконовите актове, предвидени в него.
(4) Правата и задълженията на българските
спортни федерации по съответния вид спорт се
определят съобразно разпоредбите на Закона
за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността
на спортните училища.
(5) Към предвидените в договора права и
задължения на спортния клуб следва да бъдат
включени и задължения за:
1. безвъзмездно осигуряване на спортната
база и материално-техническо оборудване
(движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на
учениците съобразно утвърденото от директора на училището седмично разписание на
учебните часове;
2. осигуряване на периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
3. осигуряване на участието на учениците
от спортното училище в състезания от държавния и международния спортен календар
на българските спортни федерации по съответния вид спорт;
4. писмено уведомяване на директора на
спортното училище, в случай че ученикът
не участва в държавното първенство, като се
съобщават причините за това;
5. предоставяне на протоколи от състезани ята, удостоверяващи к ласирането на
учениците по съответния вид спорт;
6. извършване на селекция на талантливи
деца и работа с подготвителни групи.
(6) Задължително като неразделна част от
договора се прилага договор, който урежда
отношенията между спортния клуб и учителя
по спортна подготовка или треньора, провеждащ спортната подготовка с учениците от
спортното училище, членове на съответния
спортен клуб.
(7) В договора по ал. 6 се уреждат и задълженията за провеждане на учебно-тренировъчната и състезателната дейност на учениците
извън включените в учебния план.
Чл. 25. Когато учител по спортна подготовка изпълнява ангажимент за национален
отбор, задължително ползва по свой избор
неплатен отпуск или платен годишен отпуск,
като за времето на отсъствието му директорът
на спортното училище осигурява заместващ
учител по предложение на съответната българска спортна федерация.
Чл. 26. (1) Индивидуална и комбинирана
форма на обучение в спортните училища се
организира за ученици с изявени дарби, отговарящи на следните критерии:
1. участие в олимпийски игри;
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2. призови класирания от световни първенства: 1 – 12 място;
3. призови класирания от европейски първенства: 1 – 8 място;
4. първо място от балкански първенства;
5. първо място от държавни първенства.
(2) Председателят на спортния клуб прави мотивирано предложение до директора
на спортното у чилище за преминаване в
индивидуална или комбинирана форма на
обучение на учениците по ал. 1 до 20 август
на текущата година с приложени документи,
удостоверяващи класирането.
(3) Изключение от случаите по т. 1 – 5 на
ал. 1 може да има за ученици с изявени дарби
след мотивирано предложение до директора
на спортното училище от председателя на
българската спортна федерация по съответния
вид спорт в срок до 20 август.
(4) Към предложението по ал. 2 и 3 се прилага и заявление от ученика и/или родителя/
настойника за избор на формата на обучение.
Чл. 27. (1) В спортните училища може да
се създават и развиват олимпийски звена от
ученици с реализирани спортни постижения съгласно критериите по чл. 26, ал. 1 по
спортове, включени в програмата на Олимпийските игри.
(2) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации
и решение на педагогическия съвет на съответното спортно училище, в състава на
олимпийското звено може да се включат до
3 перспективни ученици общо, притежаващи
необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида спорт.
(3) Директорите на спортните училища
съгласувано със спортните клубове и българските спортни федерации предвиждат мерки и
дейности за развитие на спортния талант на
учениците, включени в олимпийските звена.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Документацията от приемния изпит
се съхранява в училището в срок една учебна
година.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 23, ал. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл. 143, ал. 6,
чл. 146, ал. 2, т. 2 и чл. 147 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 1 от
2011 г. за условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните училища,
издадена от министъра на физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 43 от 2012 г.; изм., бр. 18 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2014 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Асен Марков
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ .......................
гр. ...............................
З А Я В Л Е Н И Е
за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
От.................................................................................................................................................................. ,
ЕГН: ..................................................................................................................................................................
ученик в .................................................................................................................................................... клас
Адрес: област .........................., община ........................................................................................................ ,
гр./с. ............................................................................................................................................ , п.к. ...........,
ж.к./кв. .........................., ул. ................... № .................................................................................................. ,
бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ...., тел.: ...............................................................................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, да продължа обучението си в осми клас през учебната ............. /.............г. на ръководеното
от Вас училище по професия ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Кандидат: ...............................................
(подпис)
Родител: ..................................................
(подпис)
Дата ...................

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за държавен план-прием на ученици в спортно училище
.............................................................................................................................................................................................
(наименование на спортното училище)
.............................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон за контакт)
Учебна година ..........................
Вид спорт/професия и специалност
само за VIII клас

Брой места по вид спорт/брой места по професия
и специалност само за VIII клас
V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

Общ брой места по вид
спорт/по професия и
специалност само за VIII
клас

Общ брой ученици
Брой паралелки
Директор: .........................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Съгласували:
Финансиращ орган – кмет на община за общинските училища:
...............................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Началник на РУО:
.............................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ .......................
гр. ...............................
З А Я В Л Е Н И Е
за допускане до приемен изпит за учебната ....../...... г.
От ................................................................................................................................................................ ,
ЕГН: ..................................................................................................................................................................
Адрес: област .........................., община ........................................................................................................ ,
гр./с. ............................................................................................................................................ , п.к. ...........,
ж.к./кв. .........................., ул. ................... № .................................................................................................. ,
бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ...., тел.: ...............................................................................................................
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, да бъда допуснат до приемен изпит по спортовете:
1.....................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
Тренирам спорт ........................................, треньор ................................................................................. ,
в Спортен клуб ........................................., гр. ...........................................................................................
(Не тренирам)
Прилагам:
1. Копие на ученическа книжка.
2. Копие на акт за раждане.
3. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за
здравословното състояние, издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита по вида спорт.
Забележка. При записване се представят: удостоверение за преместване, удостоверение за завършен
начален етап на основното образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VІ клас, както и акт за раждане.
Кандидат: ...............................................
(подпис)
Родител: ..................................................
(подпис)
Длъжностно лице: .................................
(подпис)
Дата ...................
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за
за
за
за
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прием
прием
прием
прием

5

за
за
за
за

7

8

9

точки
10

11

резул- точтат
ки

Наименование на тест

V клас – над ............ точки
VI клас – над .......... точки
VII клас – над ......... точки
VIII клас – над ........ точки

6

резултат

Наименование на тест

12

резултат
13

точки

Наименование на тест

14

резултат
15

точки

Наименование на тест

16

17

резул- точтат
ки

Наименование на тест

18

резултат

19

точки

Наименование на тест

20

резултат

21

точки

Наименование на тест

22

резултат

23

точки

Наименование на тест

24
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................................									
ДИРЕКТОР: .........................................
подпис											
подпис и печат
ЧЛЕНОВЕ: 1. ..........................................
подпис
2. .........................................
подпис
3. .........................................
подпис

оценка
оценка
оценка
оценка

3

точки

резултат

резултат

точки

Наименование на тест

Наименование на тест
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Интегрална
Интегрална
Интегрална
Интегрална

Име, презиме, фамилия
на ученика

№

проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
........................................................................... ,
и ЧЛЕНОВЕ:
1......................................................................... ,
2. ....................................................................... ,
3. ...................................................................... ,

Клас

36

1

вид спорт: ………………………………

На ..................................................................г. изпитна комисия, назначена със Заповед № .................../........................г. на директора, в състав:

учебна 20......./20.......година												
вид изпит:.............................

П Р О Т О К О Л
за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от V до VIII клас

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ …………………………………………..……………………………..…………., ГР. ……………………………………………………

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 4 и чл. 10, ал. 3, т. 1

Общ брой
точки

С Т Р.
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Име, презиме, фамилия на
ученика

2

1

4

5

6

7

8

9

оценка

Наименование на тест

Наименование на тест

Наименование на тест

10

11

12

13

14

15

резул- оцен- резул- оцен- резул- оцентат
ка
тат
ка
тат
ка

Наименование на тест

16

резултат
17

оценка

18

резултат

19

оценка

20

резултат

21

оценка

22

резултат

23

оценка

Наименование Наименование Наименование Наименование
на тест
на тест
на тест
на тест

24
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................................									
ДИРЕКТОР: .........................................
подпис											
подпис и печат
ЧЛЕНОВЕ: 1. ..........................................
подпис
2. .........................................
подпис
3. .........................................
подпис
7505

3

Наименование на тест

резул- оцен- резул- оцен- резултат
ка
тат
ка
тат

Наименование на тест

проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
........................................................................... ,
и ЧЛЕНОВЕ:
1......................................................................... ,
2. ....................................................................... ,
3. ...................................................................... ,

№

2

вид спорт: ………………………………

На ..................................................................г. изпитна комисия, назначена със Заповед № .................../........................г. на директора, в състав:

учебна 20......./20.......година												
вид изпит:.............................

Обща
оценка

П Р О Т О К О Л
за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от IX до XI клас

ДЪРЖАВЕН

1

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 3, т. 2

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ …………………………………………..……………………………..…………., ГР. ……………………………………………………

Клас
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 11
от 1 септември 2016 г.

за оценяване на резултатите от обучението
на учениците
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за оценяване
на резултатите от обучението на учениците по
чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт по
ал. 1 определя:
1. основните компоненти, видовете и формите на оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2. условията и реда за организацията и
провеждането на оценяването на резултатите
от обучението на учениците;
3. учебните предмети, формата, условията
и реда за организацията и провеждането на
националните външни оценявания;
4. условията и реда за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;
5. формирането на общия успех в дипломата
за средно образование.
(3) В тази наредба се определят и:
1. условията и редът за признаване на
завършени периоди на училищно обучение,
степените на образование и професионална
квалификация, придобити при обучение в
училища на чужди държави или в училища
от системата на Европейските училища, както
и приравняване на получените оценки;
2. условията и редът за валидиране на компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 1 – 4 ЗПУО;
3. условията и редът за полагане на изпити
за лица, преминали обучение в курсове за
ограмотяване и за придобиване на компетентности за класове от прогимназиалния
етап на основното образование;
4. извършването на проверката на способностите за училищата с профил „Изобразително
изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание
и спорт“, както и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от
Списъка на професиите в професионалното
образование и обучение в професионални
гимназии.
(4) Организацията и провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация и на изпитите
за придобиване на професионална квалификация по част от професия, както и валидирането на професионални знания, умения и
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компетентности, придобити чрез неформално
обучение и информално учене, се определят
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Чл. 2. Основните компоненти на оценяването включват формàта на оценяването, участниците в процеса, процедурите за подготовка
на изпитните материали и за провеждането
на оценяването, както и за документиране и
оповестяване на резултатите.
Чл. 3. (1) Оценяването е системен процес
на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на
подготвеност на учениците за бъдещата им
реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.
(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от
оценяващия.
(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално
за всеки оценяван.
(4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на
обучението.
(5) Оценяващият предварително запознава
оценяваните с учебното съдържание, оценяваните компетентности, организацията и
формàта на оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.
Чл. 4. (1) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне
на потребностите му от учене и на областите,
в които има нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование.
(2) В зависимост от целите на конкретното
оценяване се определя подходът за анализиране на резултатите, както следва:
1. нормативен – който цели сравняване на
индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици,
участващи в оценяването, или класиране на
учениците за продължаване на образованието
им в следващ етап или степен;
2. критериален – който цели измерване на
степента на постигане на очакваните резултати, определени в държавния образователен
стандарт за общообразователната подготовка
или в учебната програма по съответния учебен предмет;
3. смесен, като комбинаци я от т. 1 и
2 – който цели едновременно отчитане на
постигнатите очаквани резултати, определени
в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка или в учебните
програми по съответния учебен предмет, и
класиране на учениците за продължаване на
образованието в следващ етап или степен въз
основа на индивидуалните им постижения.
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Чл. 5. (1) Функциите на оценяването може
да са:
1. д иа г нос т и ч на – за ус та новя ва не на
резултати от обучението и отстраняване на
констатирани пропуски;
2. прогностична – за планиране на мерки
за повишаване на индивидуалния напредък
на учениците, за подобряване на качеството
на обучението или за развитие на образователната система;
3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез
издаване на документ за достигнато равнище
или за продължаване на образованието;
4. информативна – за информиране на
заинтересованите страни и на обществото за
резултатите от ученето и/или за състоянието
на образователната система;
5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения;
6. селективна – за подбор на учениците в
паралелки по държавен или допълнителен
план-прием.
(2) Всяко конкретно оценяване може да
изпълнява една или повече от функциите
по ал. 1.
Раздел II
Видове оценяване
Чл. 6. (1) Оценяването се осъществява:
1. в процеса на училищното обучение;
2. в края на клас или на етап от степен
на образование;
3. при завършване на степен на образование.
(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя
от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя
от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.
(3) В зависимост от обхвата си оценяването
може да е:
1. национално – обхваща ученици от един
клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един
клас в рамките на една или няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един
клас в рамките на отделно училище.
(4) В зависимост от организацията може
да е:
1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
2. индивидуално – за отделен ученик.
Чл. 7. (1) Оценяването се извършва чрез
текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват
в процеса на училищното обучение, а изпитите – в процеса на училищното обучение,
както и при завършване на етап и/или степен
на образование.
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(3) Изпитите в процеса на училищното
обучение са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна
оценка по учебен предмет или модул;
3. за промяна на оценката.
(4) Изпитите при завършване на клас, етап
и/или степен на образование са:
1. изпити за установяване на постигнатите
резултати от обучението и съответствието им
с компетентностите, определени в учебната
програма по учебен предмет за определен клас;
2. изпити за установяване на постигнатите
резултати от обучението и съответствието им
с компетентностите, определени в държавния
образователен стандарт за общообразователна
подготовка за определен етап от степента на
образование;
3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
4. държавен изпит за придобиване на степен
на професионална квалификация;
5. изпити за придобиване на професионална
квалификация по част от професия.
Чл. 8. (1) Въз основа на установените
резултати от изпитванията и изпитите се
поставя оценка.
(2) Оценката е показател за степента, в
която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт
за общообразователна подготовка, в държавния образователен стандарт за профилирана
подготовка и/или в държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация
по професия и/или в учебната програма по
съответния учебен предмет или модул за
съответния клас.
(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:
1. текуща оценка – установява степента
на постигане на конкретните учебни цели и
осигурява текуща информация за резултатите
от обучението на ученика;
2. срочна оценка – установява степента на
постигане на учебните цели в края на учебния
срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния
предмет и/или модул през съответния срок;
3. годишна оценка – установява степента
на постигане на учебните цели в края на
учебната година и има обобщаващ характер
за резултатите от обучението на ученика по
учебния предмет и/или модул през годината;
4. окончателна оценка – установява степента на постигане на резултатите от обучението
в края на етап, формира се само в края на
първия и на втория гимназиален етап на средното образование и има обобщаващ характер
за резултатите от обучението на ученика по
даден учебен предмет и/или модул през съответния етап.
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(4) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след
полагане на изпит, в случаите, когато тя не
е слаб (2), не може да се променя.
Чл. 9. (1) Оценката съдържа качествен и
количествен показател. Оценките, които може
да се поставят, са: отличен (6), много добър
(5), добър (4), среден (3), слаб (2).
(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните
резултати от обучението, е:
1. отличен – ученикът постига напълно
очакваните резултати от учебните програми;
в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги
използва правилно; притежава необходимите
компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в
различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;
2. много добър – ученикът постига с малки
изключения очакваните резултати от учебните
програми; показва незначителни пропуски
в знанията и уменията си; усвоил е новите
понятия и като цяло ги използва правилно;
доказва придобитите компетентности при
изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не
са изучавани в клас, макар това да става с
известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който
извън рамките на изучените ситуации може
да не е съвсем точен;
3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните
програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в
познати ситуации, но се нуждае от помощ при
прилагането им в непознати ситуации; усвоена
е преобладаващата част от новите понятия;
действията му съдържат неточности, но в
рамките на изученото водят до краен резултат;
4. среден – ученикът постига само отделни
очаквани резултати от учебните програми; в
знанията и в уменията си той има сериозни
пропуски; усвоени са само някои от новите
понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати
в учебната програма, и ги прилага в ограничен
кръг алгоритмизирани и изучавани в клас
ситуации с пропуски и грешки; действията
му съдържат недостатъци и рядко водят до
краен резултат;
5. слаб – ученикът не постига очакваните
резултати от учебните програми, заложени
като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител
„среден“.
(3) В слу чаите, когато количественият
показател не се определя като цяло число,
качественият показател се определя, както
следва:
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1. за количествен показател от 2,00 до 2,99
се определя качествен показател слаб;
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49
се определя качествен показател среден;
3. за количествен показател от 3,50 до 4,49
се определя качествен показател добър;
4. за количествен показател от 4,50 до 5,49
се определя качествен показател много добър;
5. за количествен показател от 5,50 до 6,00
се определя качествен показател отличен.
(4) Когато се използват други количествени
показатели, те се приравняват към оценките
по ал. 1.
(5) Оценките от националното външно
оценяване в края на VІІ и в края на Х клас
се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към
оценките по ал. 1.
(6) Въз основа на установените резултати от
изпитванията на учениците от I – III клас се
поставят оценки само с качествен показател.
(7) В случаите по ал. 6 системата от качествени показатели се определя със заповед
на директора на училището след решение на
педагогическия съвет. При преместване на
ученик копие от заповедта се прилага към
документацията.
(8) На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават
по индивидуална учебна програма, се поставят
оценки само с качествен показател, които
може да са: „постига изискванията“, „справя
се“ и „среща затруднения“.
(9) Когато се установи, че учениците по
ал. 8 са постигнали изискванията на учебната
програма по учебен предмет от училищния
учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и
по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен
предмет се преустановява.
(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния
план-прием, се налага превръщане в точки
на оценките от документите за завършен етап
или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за
превръщане на точките в оценки, когато
оценката е изразена в точки.
Г л а в а

в т о р а

ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване
на постигнатите резултати от обучението и
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напредъка на учениците по учебен предмет
или модул от общообразователната, разширената, профилираната, специализираната и
професионалната подготовка.
(2) Степента на постигане на резултатите в
процеса на училищното обучение се изразява
чрез поставяне на текущи, срочни и годишни
оценки.
(3) При завършване на етап от средната
степен на образование се формират и окончателни оценки по учебните предмети.
(4) Изпитните материали и конкретните
правила за оценяване за текущите изпитвания се подготвят от преподаващия учител с
цел установяване на постигнатите резултати,
определени с учебната програма и отнесени
към отделна тема или комплекс от теми.
(5) Изпитните материали и конкретните
правила за оценяване на изпитите по чл. 7, ал. 3
се изготвят с цел установяване на постигнатите
резултати, определени с учебната програма
по учебния предмет за определен клас, и се
утвърждават от директора на училището.
Раздел II
Текущи изпитвания
Чл. 11. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия
и през втория учебен срок.
(2) В триседмичен срок от началото на
учебната година чрез текущо изпитване се
установява входното равнище на учениците
по учебни предмети или модули, които са
изучавали през предходната учебна година в
задължителните учебни часове.
(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и
има диагностична функция с цел установяване
на степента на усвояване на основни понятия,
факти и закономерности и на придобитите
компетентности, които ще се надграждат през
учебната година, както и идентифициране
на дефицитите и предприемане на мерки за
преодоляването им.
(4) В спортните училища се провежда текущо изпитване за установяване на входното
и изходното равнище на компетентностите
по учебния предмет спортна подготовка по
вида спорт.
(5) Една седмица преди оформянето на
годишните оценки в училищата по изкуствата
може да се провежда текущо изпитване за
установяване на изходното ниво на учениците
по учебни предмети от специализираната или
професионалната подготовка.
(6) Оценяването на резултатите от текущото
изпитване по ал. 5 се осъществява по реда на
изпитите за определяне на годишна оценка.
(7) По производствена практика не се
провеждат текущи изпитвания.
Чл. 12. (1) Освен ако в съответната учебна
програма не е определено друго, минималният
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задължителен брой текущи изпитвания по
учебен предмет или модули за всеки учебен
срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен
учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен
учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни
предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа
седмично.
(2) В минималния задъл жителен брой
текущи изпитвания по ал. 1 не се включва
текущото изпитване по чл. 11, ал. 2.
Чл. 13. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически,
а според обхвата – индивидуални и групови.
(2) След установяване на постигнатите
резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки.
(3) При текущите устни и практически
изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а
при текущите писмени изпитвания – писмено.
(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на
проекта може да е в устна, в писмена и/или
в практическа форма.
Чл. 14. (1) При индивидуалните устни
изпитвания ученикът дава устни решения и
отговори на индивидуално поставени задачи
или въпроси.
(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и
отговори на индивидуално поставени задачи
или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един
учебен час.
(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически
дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.
Чл. 15. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни
решения и отговори на групово поставени
задачи или въпроси.
(2) При груповите писмени изпитвания
всеки ученик дава индивидуални писмени
решения и отговори на групово поставени
задачи или въпроси.
(3) При груповите практически изпитвания
всеки ученик изпълнява индивидуално или
в екип практически дейности, определени в
групово поставено практическо задание.
(4) При груповите изпитвания се поставя
текуща оценка индивидуално за всеки ученик.
Чл. 16. (1) Устните, писмените и практичес
ките изпитвания на ученици с увреден слух
могат да се извършват и с помощта на учител,
който владее жестомимична реч.
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(2) Писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са
обучавани на брайлов шрифт, се осъществяват
с материали и технически средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи
ученици – с материали с уголемен шрифт.
(3) Писмени и практически изпитвания не
се извършват за ученици с нарушена моторика
на горните крайници вследствие на детска
церебрална парализа, физически увреждания
и/или малформации.
(4) Времето за писмените и практическите
изпитвания на ученици с нарушено зрение, с
увреден слух, с интелектуални затруднения,
с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или
малформации може да бъде удължено, ако
това е определено с плана за подкрепа на
ученика по държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
Чл. 17. (1) Контролната работа е групово
писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците след
приключване на обучението по определена
част (раздел) от учебното съдържание по
учебния предмет.
(2) Контролната работа се провежда за не
повече от един учебен час.
(3) Времето за провеждане на контролната
работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с
множество увреждания, с детска церебрална
парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката
на горните крайници, може да бъде удължено,
ако това е определено с плана за подкрепа на
ученика по държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
Чл. 18. (1) К ласната работа е гру пово
писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.
(2) Класна работа се провежда по:
1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата
етапа на средната степен на образование;
2. чужди езици – в двата етапа на средната
степен на образование
(3) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна
подготовка се провежда за един учебен час.
(4) Класната работа по български език
и литература и по чужд език при обучение
за придобиване на общообразователна и на
профилирана подготовка и класната работа
по математика при обучение за придобиване
на профилирана подготовка се провежда в
два слети учебни часа.
(5) Времето за провеждане на класната
работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с
множество увреждания, с детска церебрална
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парализа, с физически увреждания и/или
малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде
удължено, ако това е определено с плана за
подкрепа на ученика.
(6) Класна работа по чужди езици може
да не се провежда за ученици с увреден слух
по преценка на оценяващия учител.
Чл. 19. (1) Контролните и класните работи
се коригират и рецензират от преподаващия
учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите.
(2) Оценяващият анализира и обобщава
резултатите от контролните и класните работи,
като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените
изводи.
(3) Контролните и класните работи се
съхраняват от учителя до края на учебната
година.
Чл. 20. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на
следните изисквания:
1. за една и съща паралелка не може да
се провежда повече от една класна или една
контролна работа в един учебен ден;
2. за една и съща паралелка в една учебна
седмица не могат да се провеждат повече от
две класни и/или контролни работи;
3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен
предмет, у твърж дава се от директора на
училището до две седмици след началото на
всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците,
а класните ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила).
Чл. 21. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните
и контролните работи, са ориентирани към
установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението,
определени с учебната програма по учебния
предмет или модул за съответния клас, и
включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани
с оглед на целта на изпитването.
(2) За извършване на практически изпитвания по учебна или производствена практика,
с които се проверяват практическите умения
на учениците, се разработват индивидуални
и/или групови практически задания и се
осигуряват работни места за всеки ученик
със съответната техническа и технологична
документация, техника, инструменти, уреди
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и материали, гарантиращи изпълнението на
практическото задание и безопасната работа
на учениците.
(3) В индивидуалните и/или в груповите
практически задания, както и при работа
по проекти и лабораторни упражнения се
формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените такива в националните
изпитни програми за придобиване на степен
на професионална квалификация.
Раздел III
Срочни, годишни и окончателни оценки
Чл. 22. (1) Срочната оценка се формира от
учителя, като се отчитат компетентностите на
ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през
учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и специализираната подготовка,
и при вземане предвид на текущите оценки.
(2) По учебните предмети, изучавани в
I – IІІ клас, и по производствена практика
не се формира срочна оценка.
(3) Не се формира срочна оценка и при
обучение по индивидуални учебни програми
на ученици със СОП по учебните предмети,
по които оценяването е с качествените оценки
по чл. 9, ал. 8.
(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не
са усвоили компетентностите, определени в
учебната програма за съответния клас, или
получили срочна оценка слаб (2) по определен
учебен предмет, се организира допълнително
обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.
(5) Срочна оценка не се формира без
наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие
на ученика в повече от 25 % от часовете по
учебния предмет в съответния вид училищна
подготовка. В този случай ученикът полага
изпит за определяне на срочна оценка по
чл. 7, ал. 3, т. 2.
(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт,
а в спортните училища – по учебен предмет
от специализираната подготовка, за ученици, освободени по здравословни причини от
изучаването му, ако продължителността на
освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой
текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този
случай срещу учебния предмет в училищната
документация се записва „освободен“.
(7) Срочната оценка се формира не по-рано
от една учебна седмица и не по-късно от два
учебни дни преди приключване на съответния
учебен срок.
(8) Срочна оценка за учебните модули по
професионална подготовка се формира само
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когато обучението по тези модули приключва
в края на учебния срок.
(9) При обучението за придобиване на
профилирана подготовка срочна оценка се
формира по всеки модул от профилиращия
учебен предмет, без да се формира срочна
оценка по профилиращия учебен предмет.
(10) Срочната оценка по учебен предмет
от специализираната подготовка в спортните
училища се формира въз основа на текущите
оценки и на оценката от етапен контрол и
участие в състезания от държавния и международния спортен календар по вида спорт и
се записва както в избираемите, така и във
факултативните учебни часове.
Чл. 23. (1) Годишната оценка се оформя
от учителя по съответния учебен предмет
или модул, като се отчитат постигнатите
компетентности на ученика върху учебното
съдържание, изучавано през учебната година
за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и
специализираната подготовка, и при вземане
предвид на срочните оценки.
(2) За учебен предмет, който по училищен
учебен план се изучава само през един от
сроковете, се формира годишна оценка въз
основа на съответната срочна оценка.
(3) По производствена практика се формира
само годишна оценка въз основа на цялостното представяне на ученика в учебния процес.
(4) Само годишна оценка се формира и при
обучение по индивидуални учебни програми
на ученици със СОП по учебните предмети,
по които оценяването е с качествените оценки
по чл. 9, ал. 8.
(5) За резултатите от обучението:
1. в І клас по всички учебни предмети се
формира обща годишна оценка с качествен
показател;
2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен
показател;
3. от IV до ХII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с
качествен и количествен показател.
(6) Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна, във вечерна и в
комбинирана форма, по учебен предмет или
модул, ако отсъствията на ученика от учебни
часове през втория учебен срок надхвърлят
25 % от учебните часове по съответния предмет
или модул, предвидени по училищния учебен
план за съответната паралелка, и това не
позволява да бъде осъществен минималният
брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В
този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2.
(7) Когато обучението за придобиване на
професионална подготовка се осъществява по
модули, годишната оценка се поставя съгласно
системата за оценяване, описана в учебната
програма за съответния модул.
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(8) При обучението за придобиване на
профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по
профилиращия учебен предмет. Годишната
оценка по профилиращия учебен предмет се
формира като средноаритметична с точност
до 0,01 от годишните оценки по всеки модул
от предмета.
(9) За резултатите от обучението по производствена практика годишната оценка се
поставя от учителя-ръководител.
(10) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт
и по учебен предмет от специализираната
подготовка в спортните училища за ученици,
освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този
случай срещу учебния предмет в училищната
документация се записва „освободен“.
(11) Годишната оценка по учебния предмет
физическо възпитание и спорт и по учебен
предмет от специализираната подготовка в
спортните училища за ученици, освободени
по здравословни причини от изучаването му
през един учебен срок, е срочната оценка за
учебния срок, през който учебният предмет
е изучаван.
(12) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се
оформят срочни оценки, се формира въз
основа на текущите оценки по съответния
учебен предмет, признати при условията и
по реда на глава пета, и/или на оценките
по съответния учебен предмет, получени в
приемащото училище.
(13) Годишната оценка в училищата по
изкуствата по учебните предмети от специализираната или професионалната подготовка
се оформя въз основа на текущото изпитване
по чл. 11, ал. 5.
Чл. 24. (1) Срочната и годишната оценка
се формират в съответствие с определеното
в учебната програма съотношение меж ду
текущите оценки от устните, писмените и
практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието
на ученика в учебния процес (работа в час,
изпълнение на домашни работи, изпълнение
на практически задачи, работа по проекти).
(2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се формират с точност
до цяло число с изключение на случаите по
чл. 23, ал. 8.
Чл. 25. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.
(2) Сроковете за вписване на оценките в
документацията по ал. 1 са:
1. в деня на изпитването – за текущите
оценки от устните и от практическите изпитвания;
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2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените
изпитвания;
3. в деня на оформянето им – за срочните
и за годишните оценки.
Чл. 26. (1) Окончателна оценка се поставя
при:
1. завършване на първи гимназиален етап
на средното образование;
2. завършване на втори гимназиален етап
на средното образование.
(2) Окончателните оценки по ал. 1 може
да се променят само по реда на изпитите за
промяна на окончателната оценка.
(3) Окончателните оценки се записват в
съответните документи за завършен етап,
за придобита степен на образование и/или
квалификация по професия.
Чл. 27. (1) Оценк ите по всек и у чебен
предмет при завършване на начален етап на
основното образование са годишните оценки
по учебния предмет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния
предмет физическо възпитание и спорт и през
двата срока на IV клас, срещу учебния предмет
в задължителната училищна документация се
записва „освободен“.
(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основното образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2).
Чл. 28. (1) Оценк ите по всек и у чебен
предмет при завършване на прогимназиалния
етап на основното образование са годишните
оценки по учебния предмет, изучаван във всеки
от класовете – V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите
учебни часове, а в спортните училища – и
във факултативните учебни часове по учебен
предмет от специализираната подготовка.
(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния
предмет физическо възпитание и спорт или на
учебен предмет от специализираната подготовка в спортно училище и през двата срока
на определен клас, срещу учебния предмет за
съответния клас в задължителната училищна
документация се записва „освободен“.
(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование.
Ч л. 29. (1) Окон чат ел н и т е оцен к и по
всеки учебен предмет при завършване на
първия гимназиален етап на средното образование се формират с точност до 0,01 като
средноаритметични от годишните оценки по
учебния предмет, изучаван в класовете от
първия гимназиален етап в задължителните
и в избираемите учебни часове, а в спортните
училища – и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализираната
подготовка.
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(2) Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното
образование по всеки учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия
гимназиален етап, са годишните оценки за
съответния клас.
(3) Не се формира окончателна оценка
по учебния предмет физическо възпитание и
спорт, а в спортните училища – и по учебен
предмет от специализираната подготовка, в
случаите по чл. 23, ал. 10, когато ученикът
е освободен във всички класове на първия
гимназиален етап и не е формирана годишна
оценка за нито един от класовете на етапа,
а в задължителната училищна документация
се записва „освободен“.
(4) В случаите по чл. 23, ал. 10, когато не
е формирана годишна оценка за един или
повече класове на първия гимназиален етап,
окончателната оценка по учебния предмет
физическо възпитание и спорт:
1. е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в
един от класовете на етапа;
2. се формира с точност до 0,01 като
средноаритметична от оформените годишни
оценки по учебния предмет за класовете, в
които той е изучаван.
(5) В случаите, когато не е формирана
годишна оценка за един или повече класове
по учебен предмет от специализираната подготовка в спортните училища, окончателна
оценка се формира след полагане на изпит за
определяне на окончателна оценка, в случай
че здравословното му състояние позволява и
това е удостоверено с медицински документ.
(6) В случай че здравословното състояние
на ученика по ал. 5 не му позволява да положи
изпит, по учебния предмет от специализираната подготовка не се формира окончателна
оценка, а в задължителната училищна документация се записва „освободен“.
(7) Окончателните оценк и по ал. 1 се
вписват в удостоверението за първи гимназиален етап.
Чл. 30. (1) Окончателните оценки по всеки
учебен предмет при завършване на средно
образование се формират с точност до 0,01
като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория
гимназиален етап в задъл ж ителните и в
избираемите учебни часове, а в спортните
училища – и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализираната
подготовка.
(2) Окончателните оценки при завършване
на средно образование по учебните предмети,
които се изучават само в един клас от втория
гимназиален етап, са годишните оценки за
съответния клас.
(3) Не се формира окончателна оценка
по учебния предмет физическо възпитание
и спорт, а в спортните училища – по учебен
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предмет от специализираната подготовка, в
случаите по чл. 23, ал. 10, когато ученикът
е освободен и през двата срока на всички
класове от втория гимназиален етап и не е
формирана годишна оценка за нито един от
класовете на етапа, а в задължителната училищна документация се записва „освободен“.
(4) В случаите по чл. 23, ал. 10, когато
не е формирана годишна оценка за един
или повече класове на гимназиалния етап,
окончателната оценка по учебния предмет
физическо възпитание и спорт:
1. е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в
един от класовете на етапа;
2. се формира с точност до 0,01 като
средноаритметична от оформените годишни
оценки по учебния предмет за класовете, в
които той е изучаван.
(5) В случаите, когато не е формирана
годишна оценка за един или повече класове
по учебен предмет от специализираната подготовка в спортните училища, окончателна
оценка се формира след полагане на изпит за
определяне на окончателна оценка, в случай
че здравословното му състояние позволява и
това е удостоверено с медицински документ.
(6) В случай че здравословното състояние
на ученика по ал. 5 не му позволява да положи
изпит, не се формира окончателна оценка, а
в задължителната училищна документация
се записва „освободен“.
(7) Наред с окончателните оценки по ал. 1
в дипломата за средно образование се вписват
в точки и в оценки и резултатите от успешно
положените държавни зрелостни изпити по
чл. 134 и 135 ЗПУО.
(8) Резултатите от държавните зрелостни
изпити по ал. 7 по желание на зрелостника
може да се трансформират в оценки по скалата
за оценяване, определена в European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS), и да
се запишат в европейското приложение към
дипломата за средно образование.
(9) В случаите по ал. 8 резултатите от държавните зрелостни изпити се трансформират
по ECTS скала за оценяване, както следва:
1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00;
2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 – 5,99;
3. оценка С се поставя при резултат много
добър 4,50 – 5,49;
4. оценка D се поставя при резултат добър
3,50 – 4,49;
5. оценка E се поставя при резултат среден
3,00 – 3,49.
Чл. 31. Общи ят успех в дипломата за
средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от
средноаритметичните оценки, вписани като
окончателни оценки по учебните предмети,
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изучавани в задължителните часове, и от
средноаритметичните оценки, вписани като
окончателни оценки по учебните предмети,
изучавани в избираемите часове.
Раздел IV
Изпити в процеса на училищното обучение
Чл. 32. (1) Приравнителните изпити се
провеждат:
1. при преместване на ученик от VIII до
ХII клас включително в паралелка на същото
или в друго училище, ако училищният учебен
план за съответната паралелка на приемащото
училище и на училището, от което ученикът
се премества, са разработени въз основа на
различни рамкови или типови учебни планове; в тези случаи приравнителни изпити се
полагат по учебните предмети от общообразователната подготовка, по задължителните
модули от профилиращите учебни предмети
и/или по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са изучавани в
паралелката, от която идва ученикът;
2. при приемането на ученик от обединено
училище на места, определени с допълнителния държавен план-прием в ХI клас, когато
у чилищният у чебен план на приемащото
училище и на училището, в което ученикът
е обучаван в първи гимназиален етап, са
разработени въз основа на различни рамкови
или типови учебни планове; в тези случаи
приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната и/
или професионалната подготовка, които не
са изучавани в паралелката, от която идва
ученикът;
3. за лице, прекъснало обучението си, което
желае да го продължи и да възстанови статута
си на ученик, ако действащият рамков учебен
план, въз основа на който е разработен съответният училищен учебен план, е различен
от рамковия или типовия учебен план, въз
основа на който е разработен училищният
учебен план, по който лицето е започнало
обучението си в съответната степен;
4. за ученик, завършил определен период
или клас от училищно обучение, етап от
степен на образование или придобил основно
образование или професионална квалификация в училище на чужда държава, в процеса
на признаването на което при съпоставка с
действащия към момента рамков учебен план,
въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано различие
в изучаваните от ученика учебни предмети/
модули; разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на образование в
системата на Европейските училища.
(2) Приравнителни изпити, в резултат на
които се поставя годишна оценка, се провеждат в съответствие с учебната програма по
определен учебен предмет за съответния клас.
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(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение
преди приключване на учебния процес за
съответната година, се провеждат изпити по
реда на приравнителните изпити по ал. 1 и 2,
в резултат на които се формира срочна оценка,
като те се провеждат в съответствие с частта
от учебната програма за съответния срок.
Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по
учебен предмет или модул са:
1. поправителни изпити;
2. изпити за промяна на годишна оценка – за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;
3. изпити за пром яна на окончателна
оценка при завършване на първи и на втори
гимназиален етап на средното образование.
Чл. 34. (1) Поправителни изпити се полагат
от ученици, когато годишната им оценка е
слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите
учебни часове, а в спортните училища – и
във факултативните учебни часове по учебен
предмет от специализираната подготовка.
(2) Поправителни изпити не се полагат от
учениците, които се обучават в класовете от I
до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма
на обучение и възрастта им е съответна за
този клас или я надхвърля, но не с повече
от три години.
(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за
този клас възраст, както и учениците, които
се обучават в класовете от I до IV в задочна
или във вечерна форма, полагат поправителни
изпити.
(4) За учениците по ал. 2, които се обучават
в дневна, индивидуална, дистанционна или
комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма
за I, за II или за III клас, или имат годишна
оценка слаб (2) по някой от учебните предмети,
изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен
план в IV клас, се организира допълнително
обучение по време на лятната ваканция след
съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт
за приобщаващото образование.
(5) Поправителните изпити се полагат върху
учебното съдържание, включено в учебната
програма по съответния учебен предмет или
модул за съответния клас и за съответния
вид подготовка.
(6) Поправителните изпити се организират
в редовни и в допълнителни сесии.
(7) Редовните поправителни сесии са две и
се провеждат до две седмици след приключване
на учебните занятия и до две седмици преди
началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
(8) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до
две седмици след приключване на учебните
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занятия и до един месец преди началото на
учебната година по ред, определен със заповед
на директора на училището.
(9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ,
не са се явили на поправителни изпити на
редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен
със заповед на директора на училището, но
не по-късно от 10 октомври.
(10) Учениците от ХII клас, които имат
оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в задължителните или в избираемите
учебни часове, а в спортните училища – и във
факултативните часове по учебен предмет от
специализираната подготовка, на редовните
поправителни сесии и/или на допълнителната
поправителна сесия по ал. 9 или не са се явили
на поправителни изпити, могат да се явяват
на поправителни изпити и на допълнителна
януарска поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.
Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна
оценка се провеждат след приключване на
учебните занятия съответно за VII клас, за
ХI клас или за ХII клас.
(2) Изпитът за промяна на годишната
оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено
в учебната програма по съответния учебен
предмет или модул за съответния клас.
(3) За полагането на изпит за промяна на
годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се
отказва от годишната си оценка, формирана
по реда на чл. 23.
(4) Учениците имат право еднократно да
се явят на изпит за промяна на годишна
оценка по ал. 1.
(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик
от ХII клас, който има годишна оценка слаб
(2) по един или по няколко учебни предмета
или модула – може да се явява на изпити за
промяна на оценката без ограничения на броя
изпитни сесии.
(6) Всеки ученик има право да положи
изпит за промяна на годишна оценка по не
повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите
учебни часове, а в спортните училища – и във
факултативните часове по учебен предмет от
специализираната подготовка.
Чл. 36. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален етап се провеждат след приключване
на учебните занятия съответно за ХII клас.
(2) Изпитът за промяна на окончателната
оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено
в учебните програми по съответния учебен
предмет или модул за съответните класове
от етапа.
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(3) За полагането на изпит за промяна
на окончателната оценка ученикът подава
заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка,
формирана по реда на чл. 30.
(4) Учениците имат право еднократно да
се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.
(5) Всеки ученик има право да положи изпит
за промяна на окончателната оценка по не
повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите
учебни часове, а в спортните училища – и във
факултативните часове по учебен предмет от
специализирана подготовка.
(6) За промяната на окончателната оценка по
учебен предмет, който се изучава само в един
клас от втория гимназиален етап, се допуска
само изпит за промяна на годишната оценка.
Чл. 37. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се
полагат от:
1. учениците, обучавани в дневна, във
вечерна, както и в комбинирана форма при
обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 %
от учебните часове по отделен предмет или
модул, предвидени по училищния учебен план
за съответната паралелка през учебния срок,
което не позволява да бъде формирана срочна
оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания
по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за
ритмичност по чл. 11, ал. 1;
2. учениците, обучавани в дистанционна и
в индивидуална форма, които до началото на
втория учебен срок се преместват от форма
на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в
системата на предучилищното и училищното
образование;
3. учениците, обучавани в комбинирана
форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и 4
ЗПУО при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната форма,
които до началото на втория учебен срок се
преместват от форма на обучение, при която
не се прилага текущо оценяване, или започват
обучението си в системата на предучилищното
и училищното образование.
(2) Изпитът за определяне на срочна оценка
се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен
предмет или модул, изучавано през съответния
учебен срок и за съответния вид подготовка.
Чл. 38. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул
се полагат от:
1. учениците, обучавани в задочна и в
самостоятелна форма на обучение;
2. учениците, обучавани в индивидуална
и дистанционна форма на обучение, които
след началото на втория учебен срок се пре-
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местват от форма на обучение, при която не
се прилага текущо оценяване, или започват
обучението си в системата на предучилищното
и училищното образование;
3. учениците, обучавани в комбинирана
форма в случаите по чл. 114, ал. 3, т. 3 и
4 ЗП УО при услови ята на индивидуално
обучение по реда на дистанционната или на
самостоятелната форма, които след началото
на втория учебен срок се преместват от форма
на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват обучението си в
системата на предучилищното и училищното
образование;
4. в случаите по чл. 23, ал. 6, когато учениците нямат годишна оценка по учебен предмет.
(2) Изпитът за определяне на годишна
оценка се полага върху учебното съдържание,
включено в учебната програма по съответния
учебен предмет или модул за съответния клас
и за съответния вид подготовка.
Чл. 39. (1) Получената оценка на изпит по
чл. 35 – 38 не може да се променя.
(2) Когато получената оценка на изпит по
чл. 38 е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 34.
Чл. 40. (1) Изпитите в процеса на обучение
се провеждат от:
1. училищна комисия по организирането
на изпита;
2. училищна комисия по оценяването.
(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1
не може да се определят лица, които заемат
учителска длъжност по учебния предмет, по
който се провежда изпитът.
(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2
се определят лица, които заемат учителска
длъжност по учебния предмет, по който се
провежда изпитът, в същото или в друго
училище. В случай че училището не може да
осигури такива лица, в състава на комисията
може да се определят преподаватели от вис
ши училища, които имат завършено висше
образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния
предмет, по който се провежда изпитът.
(4) Комисиите по ал. 2, т. 2 се състоят наймалко от двама членове, единият от които е
председател.
(5) За провеждане на изпитите за промяна
на оценката директорът на училището издава
заповед за определяне на комисиите по ал. 2.
(6) В заповедта по ал. 6 за всеки изпит се
определят датата на провеждане, началният
час, съставът на всяка комисия, срокът за
изготвяне на изпитните материали, времето
и мястото за проверка на изпитните работи,
срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.
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(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото
за оповестяване на резултатите, се публикува
на интернет страницата на училището и се
поставя на общодостъпно място в училището
най-късно три дни преди датата за провеждане
на изпита.
Чл. 41. (1) Според формата си изпитите в
процеса на училищното обучение са:
1. писмени;
2. практически;
3. комбинация от писмена и устна част;
4. комбинация от писмена и практическа
част.
(2) Изпитите в процеса на училищното
обучение са писмени.
(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните предмети:
1. физическо възпитание и спорт;
2. музика – за II – ІV клас;
3. изобразително изкуство – за II – IV клас;
4. технологии и предприемачество – II – IV
клас;
5. учебна, лабораторна и производствена
практика;
6. техническо чертане и дру ги у чебни
предмети от професионалната подготовка, по
които текущите изпитвания са практически;
7. спортна подготовка и дру ги у чебни
предмети от специализираната подготовка, по
които текущите изпитвания са практически.
(4) Изпитите в процеса на училищното
обучение са комбинация от писмена и устна
част по учебните предмети:
1. български език и литература – за II – IV
клас;
2. чужди езици.
(5) Изпитите в процеса на обучение са
комбинация от писмена и практическа част
по учебните предмети музика, изобразително
изкуство и технологии и предприемачество,
информатика и информационни технологии.
(6) Продъл ж ителност та на изпитите в
процеса на училищното обучение е:
1. за класовете от началния етап на основната степен:
а) един астрономически час – в случаите,
когато изпитът е писмен или практически;
б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена
и устна част;
в) до 40 минути – за писмената или за
практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;
2. за класовете от прогимназиалния етап
на основната степен:
а) два астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена
и устна част;
в) три астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е практически;
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г) до 90 минути – за писмената или за
практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;
3. за класовете от двата гимназиални етапа
на средната степен на образование:
а) три астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена
и устна част;
в) до пет астрономически часа – в случаите,
когато изпитът е практически;
г) до 150 минути – за писмената или за
практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.
(7) Учениците със СОП, които не могат да
полагат писмени и/или практически изпити, в
процеса на обучение полагат само устни изпити.
Чл. 42. (1) Оценката от изпитите в процеса
на училищното обучение се формира като
средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването
с точност до:
1. единица – за приравнителните изпити, в
резултат на които се поставя годишна оценка,
за изпитите за промяна на годишната оценка,
за изпитите за определяне на срочна или на
годишна оценка;
2. 0,01 – за приравнителните изпити, в
резултат на които се поставя оценка за етап
от степента на образование, за изпитите за
промяна на окончателна оценка и за изпитите
за определяне на окончателна оценка.
(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат като
комбинация от писмена и устна част или от
писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с
точност, която се определя по реда на ал. 1.
(3) Оценката от изпитите в процеса на
обучение, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена
и практическа част, е слаб (2), когато някоя
от оценките по отделните части е слаб (2). В
тези случаи поправителният изпит се полага
и в двете части.
Чл. 43. (1) Отстранява се от съответния
изпит в процеса на училищното обучение и
напуска залата ученик, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в
технически устройства (мобилни телефони,
калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг ученик;
4. използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали
или информация за съдържанието им.
(2) За отстраняването на ученика се съставя
протокол, подписан от членовете на комисията по чл. 40, ал. 1, т. 2, като в протокола
задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.
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(3) Изпитната работа на ученик, отстранен
от изпит в процеса на училищното обучение
при условията и по реда на ал. 1, не се оценява.
(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да
се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия.
Г л а в а

т р е т а

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА
КЛАС ИЛИ НА ЕТАП ОТ СТЕПЕНТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 44. (1) Целите на външното оценяване
в края на клас или на етап от степента са:
1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на
учениците;
2. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование;
3. установяване на степента на постигане
на отделни очаквани резултати от обучението
по учебен предмет, определени в учебната
програма за съответния клас;
4. установяване на степента на постигане
на отделни очаквани резултати от обучението
по учебен предмет, определени в държавния
образователен стандарт за общообразователна
подготовка по съответния учебен предмет, в
края на даден етап от степента на образование.
(2) Всяко външно оценяване в края на клас
или на етап от степента може да има една
или повече от целите по ал. 1.
(3) Въз основа на резултатите от национално
външно оценяване се осъществява приемането на учениците по места, определени с
държавния или с допълнителния план-прием
в училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 и в училищата по чл. 142, ал. 4 ЗПУО при условия и
по ред, определени в държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.
Чл. 45. (1) Външното оценяване според
обхвата си може да бъде:
1. национално;
2. регионално;
3. училищно.
(2) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН.
(3) Регионално външно оценяване се организира и провежда от регионалното управление
на образованието (РУО).
(4) Училищно външно оценяване се организира и провежда от училището.
(5) Освен външните оценявания по ал. 1 – 4
спец иа л изи ра но т о обсл у ж ва що звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО може да организира
и провежда външни оценявания с извадка
от ученици от една или повече паралелки, в
едно или повече училища от един или повече
региони на страната.
Чл. 46. Оценките от външното оценяване
не може да се променят.
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Раздел ІІ
Национални външни оценявания
Чл. 47. (1) Национални външни оценявания
в системата на училищното образование се
провеждат в края на:
1. началния етап на основната степен на
образование;
2. прогимназиалния етап на основната
степен на образование;
3. първия гимназиален етап на средната
степен на образование.
(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на
образованието и науката може да определи
национално външно оценяване в определен
клас, който не е последен за етапа от степента
на образование.
(3) За провеждане на национално външно
оценяване по ал. 2 министърът на образованието и науката преди началото на учебната
година издава заповед, в която се определят
класът, учебните предмети и конкретните
дати за провеждане на националното външно оценяване, както и началото на всеки от
изпитите.
Чл. 48. (1) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват учениците,
които в съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно
в IV, VII или Х клас, а в случаите по чл. 47,
ал. 2 – в съответния клас.
(2) Националните външни оценявания по
чл. 47, ал. 1 включват и учениците, които
в съответната учебна година се обучават в
индивидуална или в комбинирана форма на
обучение съответно в IV, VII или Х клас, а в
случаите по чл. 47, ал. 2 – в съответния клас,
в случай че обучението по съответните учебни предмети се осъществява по училищния
учебен план.
Чл. 49. (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити с
изключение на:
1. проверката на компетентностите в компонента „Говорене“ при изпита по чужд език
от националното външно оценяване в края на
първия гимназиален етап на средната степен
на образование, който се провежда устно;
2. изпитите за ученици със СОП, които
не могат да полагат писмен изпит; за тях изпитите се провеждат от училищна комисия
след представяне на медицински документ,
издаден от съответната експертна лекарска
комисия, определена в Закона за здравето.
(2) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат
на компютър и/или на хартия и изпитните
работи се проверяват като анонимни.
(3) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат
едновременно за всички ученици, а в случаите,
когато учениците работят на компютър – в
изпитен период от няколко дни по предварително обявен график за училищата.
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(4) Изпитите при националните външни
оценявания се провеждат не по-рано от две
седмици преди края на учебния срок, в който
приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по
график, определен със заповед на министъра
на образованието и науката.
(5) Проверката на изпитните работи от
национално външно оценяване може да се
осъществява в компютърна среда и/или на
хартия.
Чл. 50. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 1 се провежда в края
на ІV клас.
(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1,
т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване
в края на началния етап на основната образователна степен има за цел и измерване на
степента на постигане на отделни ключови
компетентности в областта на българския
език и на математиката, придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 са по учебните предмети
български език и литература и математика и
се провеждат под формата на тест.
(4) Преди началото на всяка учебна година
министърът на образованието и науката със
заповед може да определи и други учебни
предмети извън посочените в ал. 3, по които
да се проведе национално външно оценяване
по ал. 1. В заповедта се определя и форматът
на теста.
(5) Тестът по български език и литература
включва диктовка, текст за четене с разбиране
и задачи към него – с избираем отговор и със
свободен отговор.
(6) Тестът по математика включва задачи
с избираем отговор и задачи със свободен
отговор.
(7) Националното външно оценяване по
ал. 1 се провежда във всички училища, в
които се осъществява обучение в IV клас.
(8) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява
обучение в IV клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпитите
по ал. 3 по преценка на училищния екип за
подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (настойника, попечителя,
представителя на непридружените малолетни
и непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила).
(9) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 3 се изразява като процент
от максималния брой точки и се записва в
точки, които се приравняват към оценките
по чл. 9, ал.1.
Чл. 51. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 2 се провежда в края
на VII клас.
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(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1,
т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в
края на прогимназиалния етап на основната
степен на образование има за цел и измерване
на степента на постигане на отделни ключови
компетентности в областта на българския
език и на математиката, придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 са по учебните предмети
български език и литература и математика и
се провеждат под формата на тест.
(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик
по свое желание може да положи и изпит
по учебния предмет чужд език, изучаван в
задължителните учебни часове, чрез което
се измерва степента на постигане на отделни
езикови компетентности в областта на съответния чужд език.
(5) Преди началото на всяка учебна година
министърът на образованието и науката със
заповед може да определи и други учебни
предмети извън посочените в ал. 3 и 4, по
които да се проведе национално външно
оценяване по ал. 1. В заповедта се определя
и форматът на теста.
(6) Тестът по български език и литература
включва задачи с избираем отговор, задачи с
кратък свободен отговор, както и създаване
на текст.
(7) Тестът по математика включва задачи
с избираем отговор и задачи със свободен
отговор.
(8) Тестът по чужд език включва задачи с
избираем отговор и задачи с кратък свободен
отговор, както и създаване на текст.
(9) Националното външно оценяване по
ал. 1 се провежда във всички училища, в
които се осъществява обучение в VII клас.
(10) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява
обучение в VII клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпитите
по ал. 3 по преценка на училищния екип за
подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (настойника, попечителя,
представителя на непридружените малолетни
и непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила).
(11) Оценката на у ченика на всеки от
изпитите по ал. 6 и 7, както и на изпита по
ал. 8, в случай че е положен, се изразява
като процент от максималния брой точки и
се записва в точки.
Чл. 52. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края
на обучението по съответния учебен предмет
в Х клас.
(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1,
т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в
края на първия гимназиален етап на средната
степен на образование има за цел и измерване
степента на постигане на отделни компетент-
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ности, свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на четенето,
както и на математиката и математическата
грамотност, придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно
оценяване по ал. 1 са по учебните предмети
български език и литература и по математика
и се провеждат под формата на тест.
(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик
по свое желание може да положи и изпит
по учебния предмет чужд език – английски,
френски, немски, италиански, испански, руски,
изучаван в задължителните учебни часове,
чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в
областта на чуждия език, и/или по учебния
предмет информационни технологии, чрез
който се измерва степента на постигане на
отделни ключови компетентности в областта
на дигиталните компетентности, придобити
в класовете от етапа.
(5) Преди началото на всяка учебна година
министърът на образованието и науката със
заповед може да определи и други учебни
предмети извън посочените в ал. 3 и 4, по
които да се проведе национално външно
оценяване по ал. 1. В заповедта се определя
и форматът на теста.
(6) Тестът по български език и литература
включва задачи с избираем отговор, задачи
с кратък свободен отговор и/или създаване
на текст.
(7) Тестът по математика включва задачи
с избираем отговор и задачи със свободен
отговор.
(8) Тестът по чужд език включва задачи
с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен
текст, а за проверка на компетентностите от
компонента „Говорене“ – и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог
и/или отговор на въпрос.
(9) Тестът по информационни технологии
включва задачи с избираем отговор и задачи
с кратък свободен отговор, както и практическа задача.
(10) Националното външно оценяване по
ал. 1 се провежда във всички училища, в които
се осъществява обучение в Х клас.
(11) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява
обучение в Х клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпитите
по ал. 3 по преценка на училищния екип за
подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя (попечителя, представителя на
непридружените непълнолетни лица, търсещи
или получили международна закрила).
(12) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 – 7, както и от изпитите по ал. 8
и/или по ал. 9, в случай че са положени, се
изразява като процент от максималния брой
точки и се записва в точки.
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(13) Оценката от националното външно
оценяване по чужд език се формира като сбор
от оценката по компонента „Говорене“ и от
оценката на теста по ал. 8.
Чл. 53. (1) Оценките по чл. 50, ал. 9 се
записват в удостоверението за начален етап
на основно образование.
(2) Оценките по чл. 51, ал. 11 се записват
в свидетелството за основно образование.
По учебния предмет чужд език, в случай че
е положен изпит, се записва и постигнатото
ниво в съответствие с Общата европейска
езикова рамка.
(3) Оценките по чл. 52, ал. 12 се записват
в удостоверението за първи гимназиален
етап на средно образование. В случай че
е положен изпит по учебния предмет чужд
език и при условие, че ученикът е получил
минимум 60 % от максималния брой точки
на изпита, се записва и постигнатото ниво в
съответствие с Общата европейска езикова
рамка, а в случай че е положен изпит по
учебния предмет информационни технологии и при условие, че ученикът е получил
минимум 50 % от максималния брой точки
на изпита, се записва и постигнатото ниво в
съответстие с Европейската референтна рамка
за дигиталните компетентности.
(4) Оценките от националното външно
оценяване по чл. 47, ал. 2 се записват като
текущи оценки.
Чл. 54. (1) Резултатите от всяко национално
външно оценяване се анализират на училищно,
регионално и национално равнище.
(2) Информацията за резултатите от националното външно оценяване на училищно,
регионално и национално равнище се визуализира чрез информационна система във
вид, който е удобен за анализи и обработка
с цел разработване на политики на съответното равнище.
(3) Информационната система по ал. 2 дава
възможност всяко училище да генерира следните данни: средните резултати на училището
от националното външно оценяване, средните
резултати за областта, средните резултати за
страната, представяне на средните резултати
на учениците по пол.
(4) Училището оповестява публично дан
ните по ал. 3.
(5) Анализът на резултатите на училището от националното външно оценяване е
инструмент за идентифициране на областите,
които се нуждаят от подобрение, както и за
планиране на необходимата подкрепа, която
ще доведе до повишаване на резултатите на
учениците.
Чл. 55. Документацията, свързана с организирането и провеждането на националното
външно оценяване, се съхранява в едногодишен
срок, а окончателните протоколи с изпитните
резултати се съхраняват със срок постоянен.
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Раздел III
Организация и провеждане на национално
външно оценяване
Чл. 56. (1) Националните външни оценявания се организират и провеждат на национално,
регионално и училищно равнище.
(2) Националните външни оценявания на
национално равнище се организират и провеждат от:
1. Министерството на образованието и
науката (МОН);
2. специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО.
(3) Националните външни оценявания на
регионално равнище се организират и провеждат от:
1. регионалното управление на образованието;
2. регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно
оценяване;
3. регионални комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от всеки изпит;
4. комисии по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи;
5. технически комисии за електронна обработка на изпитните работи.
(4) Националните външни оценявания на
училищно равнище се организират и провеждат от:
1. училището, в което се провежда обучение
в класа, за който се организира съответното
национално външно оценяване;
2. училищната комисия за организиране
и провеждане на съответното национално
външно оценяване в училището;
3. училищна комисия за оценяване на
компетентността по компонента „Говорене“
при изпита по чужд език от националното
външно оценяване в Х клас;
4. квестори;
5. учители-консултанти;
6. учители по чужд език за четене на текст;
7. начални учители за четене на диктовка.
(5) При необходимост организирането и
провеждането на националните външни оценявания се подпомага и от училища, в които
не се провежда обучение в класа, за който се
организира съответното национално външно
оценяване, чрез предложения за включването
на учители като квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст
и начални учители за четене на диктовка.
(6) Квестори не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по
специалност от професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
съответстващо на учебния предмет, и/или
преподават предмета, по който е изпитът от
националното външно оценяване, а на изпит
по чужд език – и учители, които преподават
предмет на съответния чужд език.
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(7) Учители-консултанти не могат да бъдат
лица, които имат завършено висше образование по специалност от професионално
направление съгласно К ласификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на
учебния предмет, и/или преподават предмета.
(8) Родители (настойници, попечители,
представители на непридружените малолетни
и непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила) на ученици в класа,
за който се организира национално външно
оценяване, както и лица, извършващи образователни услуги на тези ученици, не могат
да бъдат к вестори, у чители-консултанти,
учители по чужд език за четене на текст и
начални учители за четене на диктовка или
да участват в състава на комисиите по ал. 3,
т. 2 – 5 и по ал. 4, т. 2 и 3.
(9) Обстоятелствата по ал. 6 – 8 се удостоверяват с декларация по образец, утвърден
със заповед от министъра на образованието
и науката.
Чл. 57. Министърът на образованието и
науката:
1. преди началото на всяка учебна година
със заповед определя датите на изпитите от
националните външни оценявания и периода за полагане на изпити от националното
външно оценяване в Х клас, както и график
на дейностите за тяхната организация, провеждане и оценяване;
2. в срок до края на месец декември през
съответната учебна година утвърждава със
заповед правила за информационна сигурност,
както и задълженията на всички участници;
3. със заповедта по т. 2 се утвърждават и
следните образци на документи:
а) декларацията по чл. 56, ал. 9;
б) инструктаж за ученика;
в) инструктаж за квестора;
г) инструктаж за учителя-консултант;
д) инструктаж за учителя по чужд език за
четене на текст;
е) инструктаж за началния учител за четене
на диктовка;
4. утвърждава със заповед изпитните материали за националните външни оценявания
и конкретните правила за оценяването им;
5. осигурява адаптирани изпитни материали
на брайлов шрифт за учениците с нарушено
зрение, които са обучавани на брайлов шрифт,
съответно на уголемен шрифт за слабовиждащи зрелостници;
6. контролира организацията, провеждането и оценяването на националните външни
оценявания.
Чл. 58. (1) Подготовката на изпитните
материали по чл. 57, т. 4 включва следните
последователни дейности:
1. разработване на спецификации;
2. съставяне на набор от изпитни задачи;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

3. експертна оценка на изпитните задачи;
4. съставяне на изпитните материали.
(2) За всеки изпит от национално външно
оценяване специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО разработва
спецификация, която определя:
1. конкретните цели на национа лното
външно оценяване;
2. описанието на използвания инструментариум;
3. броя и видовете задачи – с избираем
отговор, с кратък свободен отговор, за създаване на текстове, за цялостно решаване и
аргументиране на твърдение и др., както и
примерни задачи по видове;
4. разпределението на задачите по познавателни равнища;
5. разпределението на общия брой точки
между отделните задачи, както и максималния
брой точки за конкретния изпит;
6. времетраенето на конкретния изпит, в
т.ч. и времетраенето за ученици със СОП.
(3) Въз основа на спецификацията по ал. 2
за всеки изпит се съставя набор от изпитни
задачи от комисия, определена със заповед на
директора на специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО. В заповедта
се определят и задълженията на членовете
на комисията.
(4) Всяка от изпитните задачи по ал. 3 се
придружава от работна карта по образец, в
която се описват тематичната област, проверяваните компетентности, познавателното
равнище и броят точки, които носи задачата.
(5) Преди включването є в банка всяка от
изпитните задачи преминава през експертна
оценка от двама независими специалисти,
определени със заповед на директора на специализираното обслужващо звено по чл. 50,
ал. 1, т. 4 ЗПУО. Заповедта определя и задълженията на специалистите за експертна
оценка на изпитните задачи.
(6) По преценка на специалистите по ал. 5
отделни изпитни задачи може да се подложат
на апробация с ученици.
(7) Съставянето на изпитните материали се осъществява от лица, определени със
заповед на министъра на образованието и
науката – експерти по съответния у чебен
предмет от МОН и експерти от специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1,
т. 4 ЗПУО и/или учители, преподаватели във
висши училища и/или научни организации.
Чл. 59. (1) Изпитните материали, както и
съответните пароли за разсекретяването им
се изпращат от МОН по електронен път до
30 минути преди началото на всеки изпит и
се получават и разсекретяват от директора на
училището, който ги предава за размножаване
на училищната комисия по чл. 56, ал. 4, т. 2
в деня на изпитването по съответния учебен
предмет.
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(2) На учениците с нарушено зрение изпитните материали за националните външни
оценявания се предоставят на брайлов шрифт
или на компютърна говореща програма (Jaws).
(3) Изпитните материали се адаптират:
1. на уголемен шрифт Arial, bold 22 pt. – за
писменото изпитване на слабовиж дащите
ученици;
2. на уголемен шрифт Arial, bold 16 pt. – за
писменото изпитване на ученици с обучителни трудности при дислексия, дискалкулия и
дисграфия.
Чл. 60. Началникът на РУО:
1. организира и контролира провеждането
на националното външно оценяване на територията на областта, като изпълнява своите
задължения в съответствие със заповедта по
чл. 57, т. 2;
2. определя с отделни заповеди състава
на регионалната комисия за организиране и
провеждане на националното външно оценяване, на регионалните комисии за проверка
и оценяване на изпитните работи от всеки
изпит, на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи и на техническите комисии за електронна обработка
на изпитните работи за всяко национално
външно оценяване;
3. утвърждава списък на разпределените в
съответните училища учители-консултанти,
учители по чужд език за четене на текст и
начални учители за четене на диктовки по
предложение на регионалната комисия за
организиране и провеждане на националното
външно оценяване;
4. утвърждава списък на квесторите;
5. съхранява оригиналите на документите
от организацията и провеждането на националното външно оценяване в срок една година и оригиналния протокол за резултатите
на всички ученици от областта за всеки от
проведените изпити в срок 3 години.
Чл. 61. (1) Регионалната комисия за организиране и провеждане на националното
външно оценяване организира и координира
дейността на училищата, като изпълнява своите задължения в съответствие със заповед
по чл. 57, т. 2.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват експерти от съответното регионално
управление на образованието (РУО).
(3) Работата на комисията по ал. 1 се организира и контролира от председател, определен в съответната заповед на началника на
регионалното управление на образованието
по чл. 60, т. 2.
Чл. 62. (1) Регионалните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи се
създават за всеки изпит от национално външно
оценяване.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват лица, които в съответната учебна
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година заемат учителска длъжност и преподават по съответния учебен предмет.
(3) Работата на регионалната комисия за
проверка и оценяване на изпитните работи
по съответния учебен предмет се организира и контролира от председател и един или
няколко заместник-председатели, определени
със заповед на началника на регионалното
управление на образованието по чл. 60, т. 2.
За председател се определя експерт от съответното РУО.
(4) За извършване на проверката и оценяването на изпитните работи членовете на
комисиите по ал. 1 се разпределят на едно
или повече места в региона и в работно време,
определено от началника на съответното РУО.
(5) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейности
те в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2
на министъра на образованието и науката.
(6) Проверката и оценяването на изпитните
работи от националното външно оценяване
може да се осъществяват в електронна среда
и/или на хартия в зависимост от вида на
задачите.
(7) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване,
утвърдени със заповедта по чл. 57, т. 4.
(8) Всяка изпитна работа се проверява
и оценява индивидуално от двама оценители – членове на съответната регионална
комисия за проверка и оценяване. Председателите на регионалните комисии за проверка
и оценяване на изпитните работи не могат да
бъдат оценители.
(9) Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата оценители.
(10) При изпита по чужд език от националното външно оценяване в Х клас средноаритметичната оценка на двамата оценители
представлява 75 % от окончателната оценка.
(11) Когато оценката от изпит от националното външно оценяване при записване с
качествен и с количествен показател е слаб
(2), оценката не се записва в документа за
завършване на съответния етап и не оказва
влияние за преминаването в по-горен клас.
Чл. 63. (1) Комисии за засекретяване и
разсекретяване на изпитните работи се създават за всеки изпит от национално външно
оценяване.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват учители, които не са специалисти
по учебния предмет, по който се провежда
националното външно оценяване.
(3) Работата на всяка от комисиите по
засекретяване и разсекретяване се организира
и контролира от председател – експерт от
РУО, определен със заповед на началника на
регионалното управление на образованието.
(4) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейности
те в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2.
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(5) За извършване на засекретяването и
разсекретяването членовете на комисиите
се разпределят на едно или повече места в
региона.
Чл. 64. (1) Технически комисии за електронна обработка на изпитните работи се създават
за един или няколко изпита от национално
външно оценяване.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 може
да се включват специалисти с компютърни
умения, експерти от РУО и педагогически
специалисти, които не преподават по учебния
предмет, по който се провежда националното
външно оценяване.
(3) Работата на всяка от комисиите по ал. 1
се организира и контролира от председател,
определен със заповедта на началника на
регионалното управление на образованието
по чл. 60, т. 2.
(4) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейности
те в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2.
(5) За извършване на електронната обработка на изпитните работи членовете на
комисиите се разпределят на едно или повече
места в региона.
Чл. 65. Директорът на училището, в което
се провежда изпит от национално външно
оценяване:
1. ръководи, координира и контролира
дейността по подготовка, организиране на
дейностите, предоставяне на информация и
документи на училищно равнище, провеждане
на националното външно оценяване, както и
по получаване, отразяване и съхраняване на
резултатите от него;
2. определя със заповед състава на училищната комисия за организиране и провеждане на националните външни оценявания,
както и времето и мястото за изпълнение на
задълженията им;
3. определя със заповед състава на училищната комисия за оценяване по компонента „Говорене“ при изпита по чужд език от
националното външно оценяване в Х клас,
както и времето и мястото на изпълнение
на задълженията им, като при необходимост
може да включва в състава на тази комисия
и учители по съответния чужд език от други
училища;
4. осигурява необходимата техника за провеждане на националното външно оценяване;
5. получава от председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане на
националното външно оценяване изпитните
материали за учениците със СОП и помощните
материали по съответния учебен предмет и
ги съхранява в съответствие със заповедта
по чл. 57, т. 2;
6. организира изтеглянето на изпитните
материали по електронен път и осигурява
вярното им и точното им размножаване при
спазване на заповедта по чл. 57, т. 2;
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7. предава на регионалната комисия за
организиране и провеждане на националното
външно оценяване пликовете с изпитните
работи, справка за броя на явилите се и неявилите се ученици по всеки учебен предмет.
Чл. 66. (1) Училищната комисия за организиране и провеждане на националното външно
оценяване организира провеждането на изпитите от националното външно оценяване в
училището, като изпълнява своите дейности
в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2.
(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат
право да ползват мобилни комуникационни
средства в сградата на училището в периода
от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповедта на министъра по чл. 47,
ал. 3, до приключване на изпитния ден.
Чл. 67. (1) Училищната комисия за оценяване по компонента „Говорене“ при изпита по
чужд език от националното външно оценяване в случаите по чл. 52, ал. 8 осъществява
оценяването на устната част от изпита по
чужд език, като изпълнява своите дейности
в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2.
(2) Училищната комисия по ал. 1 включва
поне две лица, които през учебната година
заемат учителска длъжност по съответния
чужд език.
(3) В случаите, когато училището не може
да осигури двама учители, които да отговарят на изискванията по ал. 2, се определят
учители от друго училище по предложение
на началника на РУО.
(4) Комисията по ал. 1 изпълнява дейностите в съответствие със заповедта по чл. 57, т. 2.
(5) Проверката по компонента „Говорене“
при изпита по чужд език се състои в изслушване на устните отговори на учениците по
задачи, поставени от комисията.
(6) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване,
утвърдени със заповедта по чл. 57, т. 4.
(7) Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на учителите в комисията и представлява 25 % от окончателната
оценка от изпита.
Чл. 68. (1) К весторите, у чителите-консултанти, учителите по чужд език за четене
на текст и началните учители за четене на
диктовка изпълняват своите задължения в
съответствие с инструктажите, утвърдени със
заповедта по чл. 57, т. 3, предоставени им от
директора на училището, в което се провежда
национално външно оценяване.
(2) Квесторите, учителите-консултанти,
учителите по чужд език за четене на текст и
началните учители за четене на диктовка нямат
право да ползват мобилни комуникационни
средства в сградата на училището в периода
от 30 минути преди началото на изпита, определено в заповедта на министъра по чл. 47,
ал. 3, до приключване на изпитния ден.
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Чл. 69. (1) Учениците се явяват на изпит от
национално външно оценяване в училището, в
което се обучават, в случаите, когато изпитът
не се провежда в компютърна среда.
(2) Когато изпитът от националното външно
оценяване се провежда в компютърна среда,
по решение на началника на регионалното
управление на образованието той може да се
проведе и в друго училище на територията
на същата община.
(3) Когато броят на у чениците, които
подлежат на национално външно оценяване,
в дадено училище е по-малък от 10, изпитът
може да се проведе по решение на началника
на регионалното управление на образованието
в друго училище на територията на същата
община.
Чл. 70. (1) В зависимост от учебния предмет,
по който полага изпит, ученикът носи линия,
пергел, триъгълник, черен химикал, молив
и гума и непрограмируем калкулатор, ако е
разрешено в инструктажа за съответния изпит,
а учениците с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов
дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта
при работа с компютър и оптични средства.
(2) Учениците изслушват инструктаж за
задълженията си по време на изпита, както
и за изискванията за анонимност на изпитната работа.
(3) Отстранява се от изпит от националното външно оценяване и напуска сградата
на училището ученик, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в
технически устройства (мобилни телефони,
калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг ученик;
4. използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали
или информация за съдържанието им.
(4) За отстраняването на ученика се съставя
протокол, подписан от квесторите и директора
на училището, в което се провежда изпитът,
като в протокола задължително се посочват
нарушителят, нарушението и кога е извършено.
(5) Изпитната работа на ученик, отстранен
от изпит от националното външно оценяване
при условията и по реда на ал. 3, не се оценява.
(6) Не се оценява и изпитна работа, за която
е установено нарушаване на изискванията за
анонимност. В този случай квесторите или
членовете на съответната комисия, която е
установила нарушението на анонимността,
съставят протокол, описващ нарушението, и
го подписват заедно с директора на училището
или с председателя на съответната комисия.
Чл. 71. (1) За провеждането на изпити от
националното външно оценяване за учениците
със СОП, които постигат компетентностите,
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определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и
с учебните програми по съответния учебен
предмет, по решение на екипа за подкрепа за
личностно развитие може да бъдат осигурени
отделни зали.
(2) Учениците със СОП, които не могат да
положат писмен изпит, полагат устни изпити от националното външно оценяване след
представяне на медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето.
(3) Изпитните материали за учениците с
нарушено зрение, които са обучавани на брайлов шрифт, се адаптират на брайлов шрифт,
а за слабовиждащи ученици, за ученици с
обучителни трудности при дислексия – на
уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и при полагане на
изпит по математика от ученик с обучителни
трудности при дискалкулия.
Чл. 72. Ученикът и неговите родители
(настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) може да се запознаят с индивидуалния
резултат от националното външно оценяване
на ученика в края на VII клас при условия и
по ред, определени със заповед на директора
на училището, в което се обучава ученикът.
Раздел IV
Организация и провеждане на регионални и
училищни външни оценявания
Чл. 73. (1) Външни оценявания може да се
провеждат по чл. 45, ал. 3, 4 и 5.
(2) Целите на външните оценявания по
ал. 1 може да са:
1. установяване на индивидуалните постижения на всеки ученик и на образователните
му потребности от подкрепа и развитие;
2. сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на група
ученици, на учениците от една или повече
паралелки в училището или на учениците от
определен клас в една или повече области;
3. установяване постигането на очакваните
резултати от обучението, определени в учебната програма по съответния учебен предмет;
4. апробиране на формат, учебно съдържание и/или на нови елементи при организацията на външните оценявания – в случаите
по чл. 45, ал. 5;
5. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование.
(3) Външните оценявания по чл. 45, ал. 3,
4 и 5 се осъществяват чрез писмени изпити.
(4) Външни оценявания по чл. 45, ал. 3, 4
и 5 може да се провеждат само за ученици,
които в съответната учебна година не подлежат
на национално външно оценяване.
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(5) Изпитите при външните оценявания по
чл. 45, ал. 3, 4 и 5 се провеждат едновременно
за всички ученици, участващи във външното
оценяване.
(6) Изпитите при външните оценявания
по чл. 45, ал. 3 и 4 се провеждат в края на
учебен срок и/или в края на учебна година.
(7) Датата за провеждане на изпит от външното оценяване се определя, както следва:
1. регионално външно оценяване – със
заповед на началника на регионалното управление на образованието преди началото на
съответния учебен срок;
2. училищно външно оценяване – със заповед на директора на училището поне един
месец преди провеждането на изпита;
3. за оценяването по чл. 45, ал. 5 – със
заповед на директора на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4
ЗПУО поне един месец преди провеждането
на изпита.
(8) В заповедта по ал. 7 се посочват и
конкретните цели на външното оценяване.
Ч л. 74. (1) За п ровеж дане на външно
оценяване началникът на РУО, директорът
на у чилището или съответно директорът
на специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО със заповед възлага на комисия определянето на формат на
вън ш но т о оцен я ва не, разрабо т ва не т о на
спецификации, подготовката и експертната
оценка на изпитни задачи, конструирането
на изпитни материали, конкретни правила
за оценяването.
(2) При процедурите по разработването на
спецификации, подготовката и експертната
оценка на изпитните задачи, както и съставянето на изпитните материали и придружаващите ги конкретни правила за оценяване
се осъществяват дейностите по чл. 58.
(3) Изпитните материали за външните
оценявания и конкретните правила за оценяването им се утвърждават със заповед на:
1. началника на регионалното управление
на образованието – в случаите на регионално
външно оценяване;
2. директора на училището – в случаите
на училищно външно оценяване;
3. директора на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО – в
случаите на чл. 45, ал. 5.
Чл. 75. (1) На учениците с нарушено зрение
изпитните материали за външни оценявания
се предоставят на брайлов шрифт или на
компютърна говореща програма (Jaws).
(2) За ученици със СОП лице, посочено
със заповед на началника на регионалното
у правление на образованието, дирек тора
на училището или съответно на директора
на специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО, адаптира изпитните
материали:
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1. на уголемен шрифт Arial, bold 22 pt. – за
писменото изпитване на слабовиж дащите
ученици;
2. на уголемен шрифт Arial, bold 16 pt. – за
писменото изпитване на ученици с обучителни трудности при дислексия, дискалкулия и
дисграфия.
Чл. 76. (1) Правилата за организиране и
провеждане на външните оценявания, както
и задълженията на всички участници в тях
се определят със съответните заповеди по
чл. 73, ал. 7.
(2) Заповедите по ал. 1 определят и условията и реда за проверката и оценяването на
изпитните работи от съответното външно
оценяване.
(3) Проверката на изпитните работи и
оценяването на резултатите от обучението
на учениците, участващи във външно оценяване, се осъществява на едно или повече
места от комисии, които включват учители
по съответния учебен предмет, определени
със заповед на съответния орган по чл. 45,
ал. 3, 4 или 5.
(4) Проверката на изпитните работи от
съответното външно оценяване може да се
осъществява в компютърна среда и/или на
хартия в зависимост от вида на задачите.
(5) Проверката и оценяването се осъществяват в съответствие с конкретните правила за оценяване, утвърдени в заповедта по
чл. 74, ал. 3.
(6) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) може да се запознаят с индивидуалния резултат на ученика при условия и по
ред, определени със заповед на директора
на училището, в което се обучава ученикът.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

Д ЪРЖ А ВНИ ЗРЕЛОС Т НИ ИЗПИ Т И ЗА
ПРИДОБИВА НЕ Н А СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 77. (1) Основни цели на държавните
зрелостни изпити са:
1. диагностика на индивидуалните постижения на учениците в края на средната степен
на образование;
2. установяване на степента на постигане
на отделни очаквани резултати от обучението
по учебен предмет, определени в държавния
образователен стандарт за общообразователна
подготовка или в държавния образователен
стандарт за профилирана подготовка по съответния предмет;
3. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

(2) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да се осъществява
приемането във висши училища при условията
и по реда на Закона за висшето образование.
Чл. 78. Държавните зрелостни изпити се
провеждат в две сесии:
1. през май – юни;
2. през август – септември.
Чл. 79. (1) Държавните зрелостни изпити
са писмени и изпитните работи от тях се
проверяват като анонимни.
(2) Форматът на държавните зрелостни
изпити се определя в учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 1 и 2 ЗПУО.
Чл. 80. (1) Държавни зрелостни изпити
се полагат от зрелостници по смисъла на
чл. 132 ЗПУО.
(2) Зрелостниците полагат държавните
зрелостни изпити в училище на територията
на областта, в която са завършили успешно
последния гимназиален клас.
(3) Зрелостниците със СОП по преценка
на екипа за подкрепа за личностно развитие
в училището може да полагат държавни зрелостни изпити в училищата, в които са се
обучавали.
(4) На зрелостниците със СОП, които се
обучават интегрирано, по преценка на екипа за
подкрепа за личностно развитие в училището
може да се осигурят отделни зали.
(5) Зрелостниците в българските училища в
чужбина полагат държавни зрелостни изпити
в същото училище.
Чл. 81. Държавните зрелостни изпити се
полагат по учебните предмети, определени
съответно в чл. 132, 134 и 135 ЗПУО.
Чл. 82. (1) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни.
(2) Когато държавният зрелостен изпит
не е положен успешно, зрелостникът може
да се явява отново на съответния държавен
зрелостен изпит без ограничение на възраст
и брой сесии до успешното му полагане при
условията на чл. 138, ал. 3 – 5 ЗПУО.
Раздел II
Органи, комисии и лица, които осъществяват
дейностите по организирането и провеждането
на държавните зрелостни изпити
Чл. 83. (1) Държавните зрелостни изпити
се организират и провеждат на национално,
регионално и училищно равнище.
(2) Държавните зрелостни изпити на национално равнище се организират и провеждат от:
1. МОН;
2. специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО;
3. комисии за подготовка на изпитни задачи
по съответните учебни предмети;
4. комисии за извършване на експертна
оценка на изпитните задачи;
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5. национални комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от държавните
зрелостни изпити по всеки учебен предмет;
6. комисии по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи;
7. технически комисии за електронна обработка на изпитните работи.
(3) Държавните зрелостни изпити на регионално равнище се организират и провеждат от:
1. регионалното управление на образованието;
2. регионалната комисия за организиране и
провеждане на държавните зрелостни изпити.
(4) Държавните зрелостни изпити на училищно равнище се организират и провеждат от:
1. училището, в което ученикът завършва
XII клас;
2. училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит;
3. училищна зрелостна комисия;
4. комисия за провеждане на държавните
зрелостни изпити в училището;
5. квестори;
6. учители-консултанти;
7. учители по чужд език за четене на текст.
(5) При необходимост организирането
и провеждането на държавните зрелостни
изпити се подпомага и от училища, в които
не се провежда обучение в ХII клас, чрез
предложения за включването на учители от
такива училища като квестори.
(6) Квестори не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по
специалност от професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
съответстващо на учебния предмет, и/или
преподават предмета, а на държавен зрелостен изпит по чужд език – и учители, които
преподават предмет на съответния чужд език.
(7) Учители-консултанти не могат да бъдат
лица, които имат завършено висше образование по специалност от професионално
направление съгласно К ласификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на
учебния предмет, и/или преподават предмета.
(8) Родители (попечители, представители
на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила)
на ученици, които завършват ХII клас, както
и лица, извършващи образователни услуги
на тези ученици, не могат да бъдат квестори,
учители-консултанти, учители по чужд език
за четене на текст или да участват в състава
на комисиите по ал. 2, т. 3 – 7, по ал. 3, т. 2
и по ал. 4, т. 3 и 4.
(9) Обстоятелствата по ал. 6 – 8 се удостоверяват с декларация по образец, утвърден
със заповед от министъра на образованието
и науката.
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Раздел III
Организиране, провеждане и оценяване на
държавните зрелостни изпити на национално
равнище
Чл. 84. Министърът на образованието и
науката:
1. преди началото на всяка учебна година
със заповед определя датите на задължителните държавни зрелостни изпити и периода
за полагане на допълнителните държавни
зрелостни изпити, както и график на дейностите за тяхната организация, провеждане
и оценяване в сесиите по чл. 78;
2. след обобщаване на заявленията на зрелостниците със заповед определя датите на
допълнителните държавни зрелостни изпити;
3. у т върж да ва с ъс за повед изп и т н и т е
материали и конкретните правила за оценяването им;
4. утвърждава с отделни заповеди състава
и задълженията на всяка от комисиите по
чл. 83, ал. 2, т. 3 – 7;
5. утвърждава със заповед:
а) правила за информационна сигурност;
б) инструктаж за зрелостника;
в) инструктаж за квестора;
г) инструктаж за учителя-консултант;
д) инструктаж за учителя по чужд език за
четене на текст;
6. утвърждава със заповед следните образци
на документи:
а) декларацията по чл. 83, ал. 9;
б) заявление за допускане до държавни
зрелостни изпити;
в) служебна бележка за подадено заявление
за допускане до държавни зрелостни изпити;
г) служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
7. утвърждава със заповед форми за попълване на информация за:
а) броя на зрелостниците, подали заявление
за допускане до държавни зрелостни изпити;
б) броя на зрелостниците със СОП, подали заявление за допускане до държавни
зрелостни изпити;
в) броя на зрелостниците, които не са допуснати до полагане на държавни зрелостни
изпити;
г) справка за броя на зрелостниците със
СОП, които не са допуснати до полагане на
държавни зрелостни изпити;
д) сградите и залите, в които ще се провеждат държавни зрелостни изпити, и разпределението на зрелостници в тях;
8. осигурява адаптирани изпитни материали на брайлов шрифт за зрелостниците
с нарушено зрение, които са обучавани на
брайлов шрифт, съответно на уголемен шрифт
за слабовиждащи зрелостници.
Чл. 85. Контролът по организацията, провеждането и оценяването на държавните зре-
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лостни изпити се осъществява от министъра
на образованието и науката и посочени от
него длъжностни лица.
Чл. 86. Специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО:
1. осиг у рява необходимите прог рамни
продукти за информационното обслужване
на дейностите по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на
национално, регионално и училищно ниво;
2. организира събирането и обработването
на информацията за зрелостниците от цялата
страна и от българските училища в чужбина;
3. изготвя предложения за състава на комисии по засекретяване и разсекретяване на
изпитните работи;
4. организира и контролира работата на
комисии по засекретяване и разсекретяване
на изпитните работи;
5. предава на регионалните комисии за
организиране и провеждане на държавните
зрелостни изпити окончателните протоколи
с изпитните резултати.
Чл. 87. (1) Подготовката на изпитните
материали и конкретните правила за оценяването им по чл. 84, т. 3 включва следните
последователни дейности:
1. разработване на спецификации;
2. съставяне на набор от изпитни задачи;
3. експертна оценка на изпитните задачи;
4. съставяне на изпитните материали.
(2) За държавен зрелостен изпит по всеки
учебен предмет въз основа на съответната
учебно-изпитна програма специализираното
обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО
разработва спецификация, която определя:
1. описанието на използвания инструментариум;
2. броя и видовете задачи – с избираем
отговор, с кратък свободен отговор, за създаване на текстове, за цялостно решаване и
аргументиране на твърдение и др., както и
примерни задачи по видове;
3. разпределението на задачите по познавателни равнища;
4. разпределението на общия брой точки
между отделните задачи;
5. времетраенето на конкретния изпит и/
или на отделните му части, в т.ч. и за ученици със СОП.
(3) Въз основа на спецификацията по ал. 2
за конкретния изпит се подготвя набор от
изпитни задачи от съответната комисия за
подготовка на изпитни материали.
(4) Всяка от изпитните задачи по ал. 3 се
придружава от работна карта по образец, в
която се описват тематичната област, проверяваните компетентности, познавателното
равнище и броят точки, които носи задачата.
(5) Преди включването є в банка всяка от
изпитните задачи преминава през експертна
оценка, а при необходимост по преценка
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на съответната комисия за извършване на
експертна оценка на изпитните задачи – и
през апробация с ученици с цел емпирично
определяне на нейните качества.
(6) Съставянето на изпитните материали
се осъществява в съответствие с предварително разработената спецификация по ал. 2
от лица, определени със заповед на министъра на образованието и науката – експерти
по съответни я у чебен предмет от МОН,
експерти от специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО, учители,
преподаватели във висши училища и/или
научни организации.
Чл. 88. (1) Комисиите за подготовка на
изпитни задачи се създават по всеки учебен
предмет, по който се полагат държавни зрелостни изпити.
(2) В състава на всяка от комисиите по
ал. 1 се включват учители и преподаватели
от висшите училища. В състава на комисията
може да се включват и експерти по съответния
учебен предмет от МОН и/или специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1,
т. 4 ЗПУО.
(3) Комисии за извършване на експертна
оценка на изпитните задачи се създават по
всеки учебен предмет, по който се полагат
държавни зрелостни изпити.
(4) В състава на всяка от комисиите по
ал. 3 се включват учители и преподаватели
от висшите училища. В състава на комисията
може да се включват и експерти по съответния
учебен предмет от МОН и/или специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1,
т. 4 ЗПУО.
Чл. 89. (1) Национални комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от
държавните зрелостни изпити се създават по
всеки учебен предмет, по който се полагат
държавни зрелостни изпити.
(2) Съставът и задълженията на комисиите
по ал. 1 се определят със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват лица, заемащи учителска длъжност
по съответния учебен предмет в гимназиалната
степен, преподаватели във висшите училища,
експерти от МОН, от специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО
и/или от РУО.
(4) Работата на комисията по ал. 1 по
съответния учебен предмет се организира и
контролира от председател и един или няколко
заместник-председатели – експерти от МОН,
експерти от специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО и/или РУО,
лица, заемащи учителска длъжност.
(5) За извършване на проверката и оценяването членовете на комисиите по ал. 1
се разпределят на едно или повече места в
страната.
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(6) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност.
(7) Проверката и оценяването на изпитните
работи от държавните зрелостни изпити може
да се осъществяват в електронна среда и/или
на хартия в зависимост от вида на задачите.
(8) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване,
утвърдени със заповедта по чл. 84, т. 3.
(9) Всяка изпитна работа се проверява
и оценява индивидуално от двама оценители – членове на съответната национална
комисия за проверка и оценяване. Председателите и заместник-председателите на националните комисии за проверка и оценяване
не могат да бъдат оценители.
(10) Оценката от държавния зрелостен
изпит за всяка изпитна работа се формира
като средноаритметична от индивидуалните
оценки на двамата оценители и може да се
изразява в брой точки и с количествен и с
качествен показател.
Чл. 90. (1) Комисии за засекретяване и
разсекретяване на изпитните работи се създават за всеки учебен предмет, по който се
полагат държавни зрелостни изпити.
(2) Работата на всяка от комисиите по
засекретяване и разсекретяване се организира и контролира от председател и един или
няколко заместник-председатели – експерти
от специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО, МОН и/или РУО,
определени със заповедта на министъра на
образованието и науката.
(3) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност.
(4) За извършване на засекретяването и
разсекретяването членовете на комисиите
се разпределят на едно или повече места в
страната.
Чл. 91. (1) Технически комисии за електронна обработка на изпитните работи се създават
за един или повече учебни предмети, по които
се полагат държавни зрелостни изпити.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват и специалисти с компютърни умения.
(3) Работата на всяка от комисиите по ал. 1
се организира и контролира от председател,
определен със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) Комисиите по ал. 1 изпълняват дейностите в съответствие с правилата за информационна сигурност.
(5) За извършване на електронната обработка на изпитните работи членовете на
комисиите се разпределят на едно или повече
места в страната.
Чл. 92. Дейностите по приемане, засекретяване, съхраняване, проверка и оценяване,
разсекретяване и предаване на изпитните работи се извършват в помещения с ограничен
достъп и постоянна охрана.
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Раздел IV
Организиране, провеждане и оценяване на
държавните зрелостни изпити на регионално
равнище

Раздел V
Организиране, провеждане и оценяване на
държавните зрелостни изпити на училищно
равнище

Чл. 93. Началникът на регионалното управление на образованието:
1. организира и контролира провеждането
на държавните зрелостни изпити на територията на областта, като изпълнява своите
задължения в съответствие с правилата за
информационна сигурност;
2. определя със заповед състава и задъл жени ята на региона лната комиси я за
организиране и провеждане на държавните
зрелостни изпити;
3. утвърждава списък на разпределените
в съответните училища учители-консултанти
и учители по чужд език за четене на текст
по предложение на регионалната комисия за
организиране и провеждане на държавните
зрелостни изпити;
4. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане
на държавните зрелостни изпити списък на
квесторите;
5. утвърждава със заповед списък на подходящите сгради за провеждане на държавните
зрелостни изпити;
6. съхранява оригиналите на документите
от организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити в едногодишен срок
и оригиналния протокол за резултатите на
всички зрелостници от областта за всеки от
проведените изпити в срок 3 години.
Чл. 94. (1) Регионалната комисия за организиране и провеж дане на държавните
зрелостни изпити подпомага началника на
РУО в дейностите по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
на територията на областта, като обобщава и координира обмена на информация и
организира, координира и контролира дейността на училищата, като изпълнява своите
задължения в съответствие със заповедта по
чл. 93, т. 2 и правилата за информационна
сигурност.
(2) Регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни
изпити съгласува получените от директорите на училищата в региона предложения за
квестори, учители-консултанти и учители
по чужд език за четене на текст, както и
за оценители за националните комисии за
проверка и оценяване на изпитните работи
от държавните зрелостни изпити по всеки
учебен предмет.
(3) В състава на комисията по ал. 1 се
включват експерти от съответното РУО.
(4) Работата на комисията по ал. 1 се
организира и контролира от председател,
определен в заповедта по чл. 93, т. 2.

Чл. 95. Директорът на училището, в което
се осъществява обучение в ХII клас, ръководи,
координира и контролира дейността по подготовката и по предоставяне на информация и
документи, свързани с държавните зрелостни
изпити на училищно равнище, както и по
получаване, съхраняване на копие от окончателния протокол и отразяване в училищната
документация на резултатите от държавните
зрелостни изпити, като изпълнява своите
задължения в съответствие с правилата за
информационна сигурност и:
1. организира и контролира приемането
на заявления на зрелостниците за допускане
до държавните зрелостни изпити, допускането и издаването на служебните бележки
за допускане;
2. определя състава и задълженията на
училищната зрелостна комисия;
3. предлага квестори, учители-консултанти,
учители по чужд език за четене на текст и
оценители;
4. определя в тридневен срок след получаване на копие от окончателния протокол
с резултатите от държавните зрелостни изпити, в който зрелостниците лично може
да се запознаят със своите оценени изпитни
работи срещу документ за самоличност и в
присъствието на представители на училищната
зрелостна комисия.
Чл. 96. (1) Училищната зрелостна комисия
в училището, в което се провежда обучение
в ХII клас, осъществява допускането на зрелостници до държавните зрелостни изпити,
участва в подготовката, в събирането и обобщаването на информация, свързана с държавните зрелостни изпити, и в документирането
на резултатите от тях, приема от директора
на училището протоколите с изпитните резултати и изпитните работи, организира и
контролира запознаването на зрелостниците
с тях и организира издаването на дипломи
за средно образование и удостоверения за
завършен втори гимназиален етап, като изпълнява своите задължения в съответствие
със заповедта по чл. 95, т. 2.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват учители, които преподават в ХII
клас през съответната учебна година.
(3) Председател на училищната зрелостна
комисия е директорът на училището, който
организира и контролира нейната работа.
Чл. 97. Директорът на училището, в което
се провежда държавен зрелостен изпит:
1. ръководи, координира и контролира
дейността по организиране и провеждане на
съответния изпит в училището, като изпълнява

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

своите задължения в съответствие с правилата
за информационна сигурност;
2. определя със заповед състава и задълженията на комисията за провеж дане на
държавните зрелостни изпити в училището,
както и времето и мястото за изпълнение на
задълженията им;
3. осигурява необходимата техника за провеждане на държавните зрелостни изпити;
4. получава от председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане
на държавните зрелостни изпити изпитните
материали за зрелостниците със СОП и помощните материали по съответния учебен
предмет и ги съхранява в съответствие с
правилата за информационна сигурност;
5. предоставя срещу подпис инструктажите
на квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене на текст, а на
квесторите в изпитните зали – и изпитните
материали, помощните материали, консумативите и инструктажите за зрелостниците;
6. организира изтеглянето на изпитните
материали по електронен път и осигурява вярното им и точно размножаване при спазване
на правилата за информационна сигурност;
7. предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити пликовете с изпитните работи,
справка за броя на явилите се и неявилите се
зрелостници по всеки учебен предмет.
Чл. 98. (1) Комисията за провеждане на
държавните зрелостни изпити в училището
подпомага директора на училището, в което
се провеждат държавни зрелостни изпити, в
дейностите по организацията и провеждането
им, организира подготовката на сградата и
залите, контролира допускането и разпределението на зрелостниците, както и на квесторите, учителите-консултанти и учителите по
чужд език за четене на текст в съответствие
с утвърдените списъци, разпечатва и размножава изпитните материали, като изпълнява
своите дейности в съответствие със заповедта
по чл. 95, т. 2 и правилата за информационна
сигурност.
(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат
право да ползват мобилни комуникационни
средства в изпитния ден в сградата на училището до приключване на изпита.
Чл. 99. (1) Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за четене
на текст изпълняват своите задължения в
съответствие с инструктажите, предоставени
им от директора на училището, в което се
провежда държавен зрелостен изпит.
(2) Квесторите, учителите-консултанти и
учителите по чужд език за четене на текст
нямат право да ползват мобилни комуникационни средства в изпитния ден в сградата
на училището до приключване на изпита.

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

(3) Квесторите, учителите-консултанти и
учителите по чужд език за четене на текст
не може да напускат сградата на училището
преди приключване на изпита.
Ч л. 10 0. (1) Учен и ц и т е о т по с лед н и я
гимназиален клас, които желаят да бъдат
допуснати до държавни зрелостни изпити,
подават заявление по образец, утвърден със
заповед на министъра на образованието и
науката, до директора на училището, в което
се обучават.
(2) Лица, които са придобили правото да
полагат държавни зрелостни изпити или зрелостни изпити през минали учебни години, но
не са се явили или не са ги положили успешно,
подават заявлението по ал. 1 до директора
на училището, в което са се обучавали, а
в случаите, когато то е преобразувано или
закрито – до регионалното управление на
образованието, и полагат изпитите в посочено
от началника на регионалното управление на
образованието училище.
Чл. 101. (1) Допуснатите до полагане на
държавни зрелостни изпити зрелостници
получават служебна бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити.
(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище със служебната бележка
за допускане до държавни зрелостни изпити по
ал. 1 и документ за самоличност не по-късно
от 30 минути преди началото на държавния
зрелостен изпит.
(3) В зависимост от учебния предмет, по
който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи линия, пергел, триъгълник,
черен химикал, молив, гума и непрограмируем
калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено
зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за
чертане, техническо средство за уголемяване
на шрифта при работа с компютър и оптични
средства.
(4) Зрелостникът изслушва инструктаж
за задълженията си по време на държавния
зрелостен изпит, както и за изискванията за
анонимност на изпитната работа.
(5) Отстранява се от държавния зрелостен
изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в
технически устройства (мобилни телефони,
калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг зрелостник;
4. използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали
или информация за съдържанието им.
(6) За отстраняването на зрелостника се
съставя протокол, подписан от квесторите и
директора на училището, в което се провежда
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изпитът, като в протокола задължително се
посочват нарушителят, нарушението и кога
е извършено.
(7) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при
условията и по реда на ал. 5 и 6, не се оценява.
(8) Не се оценява и изпитна работа, за която
е установено нарушаване на изискванията за
анонимност. В този случай квесторите или
членовете на съответната комисия, която е
установила нарушението на анонимността,
съставят протокол, описващ нарушението, и
го подписват заедно с директора на училището
или с председателя на съответната комисия.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 зрелостникът
може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит.
Чл. 102. (1) Зрелостниците със СОП, които
не могат да положат писмен изпит, полагат
устни държавни зрелостни изпити след представяне на медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето.
(2) Изпитните материали за зрелостници
с нарушено зрение, които са обучавани на
брайлов шрифт, се адаптират на брайлов
шрифт, а за слабовиждащи зрелостници, за
зрелостници с обучителни трудности при
дислексия – на уголемен шрифт. Изпитните
работи се адаптират на уголемен шрифт и
при полагане на държавен зрелостен изпит
по математика от зрелостник с обучителни
трудности при дискалкулия.
Чл. 103. (1) При провеждане на държавните
зрелостни изпити имат право да присъстват
като наблюдатели до трима представители
на родители (попечители, представители на
непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на
ученици от училището, в което се провежда
държавният зрелостен изпит, като могат да
присъстват при подготовката на изпитните
зали преди началото на изпита, при допускането и разпределението на квесторите и на
зрелостниците в сградата и при осъществяване
на видеонаблюдение за правилното протичане
на изпита.
(2) Представители на родителите (попечителите, представителите на непридружените
непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила) по ал. 1 се определят
до 30 дни преди изпитния ден от обществения съвет.
(3) Представители на родителите не могат
да бъдат:
1. родители (попечители, представители
на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила)
на зрелостници;
2. лица, извършващи образователни услуги
на зрелостници;
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3. лица със завършено висше образование
по специалност от професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
съответстващо на учебния предмет.
(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се
удостоверява от представителите на родителите с декларацията по образец по чл. 83, ал. 9.
(5) Представителите на родителите нямат
право на достъп до изпитните материали и
до изпитните зали по време на провеждане
на държавния зрелостен изпит.
Чл. 104. Документацията, свързана с организирането и провеждането на държавните
зрелостни изпити, се съхранява в едногодишен
срок, а окончателните протоколи с изпитните
резултати се съхраняват със срок постоянен.
Г л а в а

п е т а

ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Раздел I
Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация
Чл. 105. (1) Завършен период, клас, етап,
завършена степен на училищно образование
и професионална квалификация в училище на
чужда държава се удостоверява с документ,
издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени
документите, и считано за част от системата
на светското училищно образование на съответната държава.
(2) Завършено обучение за придобиване
на компетентности по учебните предмети
български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта
им, отнасяща се до историята и географията
на България, осъществено от финансирани
при условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република
България, се удостоверява с документ, издаден
в съответствие с държавния образователен
стандарт за информацията и документите.
(3) Завършен период, клас, етап или завършена степен на училищно образование
в училище от системата на Европейските
училища се удостоверява с документ, издаден
от съответното училище.
Чл. 106. (1) Признаването е официално
писмено потвърждение на съответствието
на завършен период, клас, етап, завършена
степен на училищно образование и придобита
професионална квалификация в училище на
чужда държава или в училище от системата на
Европейските училища с тези в училищното
образование в Република България.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва с цел:
1. достъп до обучение в системата на пред
училищното и училищното образование;
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2. достъп до професионално обучение;
3. достъп до обучение в системата на вис
шето образование;
4. улесняване на достъпа до пазара на труда.
(3) Признаването по ал. 1 може да има за
цел и достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство (МПС).
Чл. 107. (1) Признаването на завършен
период или клас за класовете от VІІ до ХII
включително, на завършен първи гимназиален
етап от средната степен на образование, както
и признаването на основно образование, на
средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна
комисия към всяко РУО.
(2) Комисията по ал. 1 е седемчленна и
се определя със заповед на министъра на
образованието и науката по предложение на
началника на РУО.
(3) Признаването на завършен период или
клас за класовете от І до VІ включително
се извършва от директора на приемащото
училище, в което лицето желае да продължи
обучението си.
Чл. 108. (1) Желаещите признаване на
завършен период, клас, етап, на завършена
степен на училищно образование и/или на
професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави,
подават следните документи:
1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;
2. документ за училищно образование и/
или професионална квалификация;
3. документ, в който се посочва какви права
дава документът по т. 2 за продължаване на
образованието, в случаите, когато това не е
посочено в документа по т. 2;
4. в случай че лицето желае да продължи
обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за
изучаваните учебни предмети с хорариума на
учебните часове и поставените оценки, ако
не са вписани в документа по т. 2;
5. превод на български език на документите
по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;
6. документ за последния завършен клас
в българско училище (ако има такъв) преди
обучението в училище на чужда държава;
7. документ за платена държавна такса – за
документи, подадени в РУО.
(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се
подават в оригинал, а документите по т. 6 – в
оригинал или копие, заверено от нотариус или
от училището, издало документа.
(3) Допълнително при необходимост се
представят и други документи, свързани с
признаването, посочени от комисията или от
директора на приемащото училище.
(4) Когато в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските
училища са завършени два или повече класа от
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гимназиалния етап съгласно българската образователна система, се представят документи
по ал. 1 за всеки завършен клас, респективно
за всеки гимназиален клас или етап.
(5) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по
ал. 3 се легализират, превеждат и заверяват в
съответствие с Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, с подписаните договори
между Република България и държавата, в
която са издадени, или по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от
1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение
на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не
се легализират.
(6) Изключения по ал. 5 се допускат за
документи на лица, търсещи или получили
международна закрила, които може да не са
легализирани и заверени.
(7) Документите по ал. 1 за завършен период
или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както
и признаването на средно образование и/или
на професионална квалификация се подават
в РУО по избор на лицето или неговия родител (настойник, попечител, представител на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила).
(8) Документите по ал. 1 за завършен период
или клас за класовете от І до VІ включително
се подават в училището, в което лицето желае
да продължи обучението си.
Чл. 109. (1) Експертната комисия по чл. 107,
ал. 1 извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено
обучението;
3. изучаваните учебни предмети и общия
хорариум по всеки един от тях;
4. резултатите от обучението;
5. правата, които дава документът в страната, в която е издаден;
6. възрастта на ученика при завършване на
съответния клас и разликите между чуждестранната и българската образователна система
относно началната възраст за започване на
училищно обучение.
(2) Комисията по чл. 107, ал. 1 заседава
най-малко един път месечно и взема решение
с обикновено мнозинство. Заседанията на
комисията и взетите решения се отразяват
в протокол. При отсъствие на председателя
на комисията заседанието се ръководи от
заместник-председателя на комисията, който
подписва протокола.
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(3) Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един
месец, считан от датата на представяне на
документите по чл. 108, ал. 1.
(4) При признаване на завършен период
или клас за класовете от І до VІ включително
директорът на приемащото училище извършва
оценка на представените документи и издава
заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено
обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има
такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
(5) Директорът се произнася по всеки
конкретен случай на признаване в срок до
10 дни, считан от датата на представяне на
документите по чл. 108, ал. 1.
(6) Срокът по ал. 3, както и срокът по ал. 5,
може да бъде удължен в случаите, в които
документите, подадени съгласно чл. 108, ал. 1
и 3, са недостатъчни за вземане на решение
и се налага представяне на други документи.
Чл. 110. (1) В случай на решение за признаване на завършен период или клас за
класовете от VІІ до ХII включително, за
първи гимназиален етап от средната степен
на образование, както и признаването на
основно образование, на средно образование
и/или на професионална квалификация, се
издава удостоверение, което се подписва от
председателя на комисията по чл. 107, ал. 1
по образец съгласно държавния образователен
стандарт за информацията и документите.
(2) В случай че се иска признаване с цел
кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и съответната
комисия по чл. 107, ал. 1 вземе решение за
признаване, се издава уверение по образец,
съгласно държавния образователен стандарт
за информацията и документите, подписано
от председателя на комисията, в което се
посочва последният завършен гимназиален
клас или степента на образование.
(3) В случай на отсъствие на председателя на комисията по чл. 107, ал. 1 за срок,
по-дълъг от 3 работни дни, документите по
ал. 1 и 2 може да се подпишат от заместникпредседателя на комисията.
(4) Документите по ал. 1 и 2 важат само
на територията на Република България.
Чл. 111. (1) В удостоверението по чл. 110,
ал. 1 оценките, вписани в документа, издаден
от училище на чужда държава или от училище в системата на Европейските училища,
се приравняват към оценките по чл. 9, ал. 1.
(2) В удостоверението по чл. 110, ал. 1 се
вписват приравнителни изпити в случаите,
когато се полагат такива, както и срокът за
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тяхното полагане, който не трябва да е покъсно от края на съответната учебна година,
а в случай че остават по-малко от три месеца
до приключването є – не по-късно от края
на следващата. Решението се взема от съответната комисия.
(3) В уверението по чл. 110, ал. 3 се вписва
само последният признат от комисията по
чл. 107, ал. 1 клас. В случай че това е VII клас,
се вписва придобитото основно образование,
а в случай че представеният документ доказва
придобито средно образование, в уверението
се вписва придобитото средно образование.
Чл. 112. (1) Признаване се отказва, когато:
1. подадените документи не съответстват
на чл. 108;
2. се ус та новя т с ъщес т вен и раз л и ч и я
между данните от представените документи
и установените критерии по чл. 109, ал. 1,
изразяващи се в необходимост от полагане
на приравнителни изпити за съответен клас
по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на
признаването рамков или типов учебен план
в българското училище;
3. документите са издадени от училище на
друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна
за част от системата є за светско училищно
образование.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Комисията или директорът на приемащото училище
писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.
Раздел II
Продължаване на образованието в българско училище след признаване на завършен
период, клас, етап или степен от училищното
образование
Чл. 113. (1) Лицата, на които е признат
завършен период или клас за класовете от І
до VІ включително по документи, издадени
от училище на чужда държава, не полагат
приравнителни изпити.
(2) Лицата, на които е признат завършен
период от обучението в VII клас или за VІІ
клас по документи, издадени от училище на
чужда държава, полагат приравнителен изпит
по български език и литература за първия
учебен срок на VII клас или за VII клас.
(3) Лицата, на които е признат завършен
период или клас за класовете от VІІI до
ХII включително по документи, издадени
о т у ч и л и ще на ч у ж да д ърж а ва, пола гат
приравнителни изпити по български език и
литература, история и цивилизация и по география и икономика на България, ако тези
предмети се изучават в съответните класове,
с изключение на лицата, обучавани в училище
в системата на Европейските училища, които
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не полагат приравнителен изпит по български
език. Приравнителни изпити се полагат и по
учебните предмети от общообразователната, профилираната, професионалната и/или
специализираната подготовка, които не са
изучавани в чуждестранното училище или
в училището от системата на Европейските
училища или липсва оценка по тях.
(4) Всички лица, на които е признат завършен период или клас за класовете от VІІI до
ХII включително по документи, издадени от
училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история
и цивилизация и география и икономика на
България към дипломатически представителства на Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност, към Славянобългарския манастир „Св.
вмчк. Георги Зограф“ – Атон, Гърция, и към
български православни църковни общини в
чужбина, които се подпомагат със средства
от бюджета на МОН, и представят оригинално удостоверение за проведено обучение за
съответния признат клас, не полагат прирав
нителни изпити по тези учебни предмети.
(5) Когато в документа за завършен период
или клас за класовете от VІІI до ХII включително в училище на чужда държава или в
училище от системата на Европейските училища по отделен учебен предмет е поставена
оценка, която при приравняване към оценките
по чл. 9, ал. 1 е по-ниска от среден 3,00, но
ученикът е допуснат до следващ клас в училището, от което идва, съответният учебен
предмет не се записва в удостоверението по
чл. 110, ал. 1.
(6) Когато в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските училища в гимназиален етап се изучава
учебен предмет само в една учебна година,
но с хорариум, покриващ учебните часове за
целия гимназиален етап, оценката по този
учебен предмет се зачита и за останалите
гимназиални класове, в които той се изучава
съгласно българския учебен план.
(7) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или
повече класа по-нагоре в училище на чужда
държава или в училище от системата на Европейските училища, съответните класове се
признават като последователни след последния
завършен клас в българското училище.
(8) Когато ученик се е обучавал в училище
на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища две или повече
години в първи гимназиален етап на средното образование или две години във втори
гимназиален етап на средното образование,
документите за всички години се разглеждат
комплексно и се признават всички учебни
предмети, съвпадащи с българския рамков
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или типов учебен план, независимо от това в
кой гимназиален клас от съответния етап са
изучавани в чуждестранното училище.
(9) Когато в документа за завършен период или клас за класовете от VІІI до ХII
включително в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските
училища по отделен учебен предмет от общообразователната, профилираната, специализираната и/или професионалната подготовка
е поставена оценка, която при приравняване
към оценките по чл. 9, ал. 1 е по-ниска от
среден 3,00, но ученикът е допуснат до следващ
клас в училището, от което идва, той полага
приравнителен изпит по този учебен предмет
в българско училище, в случай че предметът
се изучава по рамков или типов учебен план
в съответния клас.
(10) Когато учебен предмет от документа за
завършен клас в училище на чужда държава
или в училище от системата на Европейските училища включва учебно съдържание по
два или три учебни предмета от българския
рамков или типов учебен план, оценката по
този предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за съответния
български клас.
(11) Когато се разглеж да док у мент за
завършен период в страна, в която не се
оформят срочни оценки, годишната оценка
в българското училище се оформя съгласно
чл. 23, ал. 12.
(12) Завършен учебен период в училище на
чужда държава или в училище от системата
на Европейските училища се признава независимо от броя на приравнителните изпити,
които следва да бъдат положени съгласно
българския рамков учебен план, при условие
че е представен документ, удостоверяващ
обучение през целия период от време, който
обхваща учебния срок в съответната държава.
(13) Когато оценк ите в представените
документи по чл. 108, ал. 1, т. 2 и 4 са средноаритметични от оценките по съответните
предмети за два или повече класа от гимназиалния етап и това изрично е посочено в
документите, тези оценки се признават като
оценки по съответните предмети за всеки от
класовете.
(14) За учениците от VІ и VІІ клас, идващи
от държава, в която не се поставят срочни и
годишни оценки, но са допуснати до следващ
клас, се издава удостоверение за признат клас,
съответно за придобито основно образование.
Чл. 114. (1) Приравнителните изпити, определени от комисията по чл. 107, ал. 1, се
полагат по реда на чл. 33.
(2) Приравнителните изпити се полагат
върх у у чебното съдържание, вк лючено в
у чебната програма по съответния у чебен
предмет или модул за клас, за съответния
вид подготовка.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

(3) Приравнителните изпити се полагат
в българско училище, избрано от лицето
или неговия родител (настойник, попечител,
представител на непридружените малолетни
и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). При отказ на
директора на избраното училище началникът
на съответния РУО определя училището за
полагане на приравнителни изпити.
Чл. 115. В случай, когато ученикът има
признат ХII клас по документ от училище на
чужда държава или от училище от системата
на Европейските училища, училището по
чл. 114, ал. 3 оформя лично образователно
дело на ученика въз основа на оригиналното
удостоверение по чл. 110, ал. 1 и протоколите
за положените приравнителни изпити и издава
удостоверение за завършен втори гимназиален
етап. При успешно положени държавни зрелостни изпити училището издава и диплома
за средно образование.
Чл. 116. (1) Диплома за завършено средно
образование, издадена от училище на чужда
държава или от училище в системата на Европейските училища и отговаряща на общите
изисквания за достъп до висше образование
в тази държава, се признава като такава и в
България, освен ако не се установи съществено различие между общите изисквания за
достъп до висше образование в двете страни.
(2) Когато в диплома за завършено средно образование съгласно ал. 1 има учебен
предмет, по който оценката, приравнена към
шестобалната система, е под среден 3,00, този
предмет не се вписва в удостоверението по
чл. 110, ал. 1.
Чл. 117. (1) Признаване на професионална квалификация, придобита в училище на
чужда държава, при условията и по реда на
тази наредба се извършва само във връзка с
признаване на завършен клас или степен на
образование.
(2) Признаването на професионална квалификация по ал. 1 се извършва в съответствие
със Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 ЗПОО.
(3) Признаването на професионална квалификация с цел достъп или упражняването
на регулирана професия на територията на
Република България се извършва по реда
на Закона за признаване на професионални
квалификации.
Чл. 118. Лицата, обучавали се една или
повече учебни години в училище на чужда
държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка,
а за непълнолетните – по преценка и желание
на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и
непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила), да повторят в бъл-
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гарско у чилище последния признат к лас.
При изразено писмено желание на лицето
или родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и
непълнолетни лица, търсещи или получили
международна закрила) до директора на училището то не полага приравнителни изпити
за класа, който повтаря.
Чл. 119. В случаите по чл. 109, ал. 6 при
изявено писмено желание, а за непълнолетните – по преценка и желание на родителя
(настойника, попечителя, представителя на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила), лицето може да посещава училище
с разрешение на началника на РУО – когато
се иска признаване на класове от VII до ХII
включително, и на директора на училището – когато се иска признаване на класове
от I до VI включително.
Чл. 120. Лица, които поради природни
бедствия, крупни аварии или военни действия на територията на държавата, в която са
се обучавали, или други независещи от тях
причини не могат да представят документи
за завършени етапи на обучение, степени на
образование и професионална квалификация,
могат да поискат установяване на тези факти
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Раздел III
Валидиране на компетентности
Ч л. 121. Ва ли ди рането е оцен яване и
признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално
обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен
на образование и/или за придобиване на
професионална квалификация и издаване на
съответния официален документ с цел:
1. достъп до образование в училищата от
системата на предучилищното и училищното
образование;
2. достъп до обучение за придобиване на
професионална квалификация;
3. улесняване на достъпа до пазара на труда.
Чл. 122. Валидиране на компетентности
се извършва на лице:
1. навършило 16 години, което няма придобито основно или средно образование;
2. придобило средно образование в случаите, когато определен учебен предмет по
чл. 135 ЗПУО не е включен в дипломата му;
3. в за дъл ж ителна у чилищна възраст,
търсещо или получило закрила по Закона за
убежището и бежанците – за придобити компетентности за завършен период от училищно
обучение или за завършен клас или етап от
основната степен на образование, както и
клас от първи гимназиален етап или за първи
гимназиален етап, когато е невъзможно да
предостави съответния документ;
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4. със СОП, придобило съответния документ
с оценки с качествен показател – за придобити компетентности за завършен период от
училищно обучение или за завършен клас или
етап от основната степен на образование, както
и клас от първи гимназиален етап или първи
гимназиален етап на средното образование.
Чл. 123. (1) Валидиране на компетентности
може да се извършва:
1. по определен учебен предмет за един
или няколко класа от основната степен на
образование;
2. по учебен предмет измежду учебните
предмети български език и литература, чужд
език – английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика и астрономия,
биология и здравно образование, химия и
опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия;
3. по всички общообразователни учебни
предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове на рамковия учебен
план за определен клас от основната степен
на образование;
4. по учебните предмети, необходими за
завършване на начален етап или на прогимназиален етап от основната степен на
образование;
5. по учебните предмети или модули, необходими за придобиване на професионална
квалификация.
(2) Валидиране на компетентности по
ал. 1, т. 3 и 4 се допуска само при представяне на завършен предходен клас или етап.
(3) Изключения от ал. 2 се допускат за
случаите по чл. 122, т. 3, когато е невъзможно
представянето на такъв документ.
(4) Валидирането на компетентности по
ал. 1, т. 2 се допуска само за лица, придобили
средно образование, ако учебният предмет не
е включен в дипломата им.
Чл. 124. (1) Валидирането по чл. 123, ал. 1,
т. 1, 3 и 4 се извършва от избрано от лицето
у чилище, което осъществява съответното
обучение.
(2) За допускане до валидиране лицето
подава заявление до директора на училището,
към което задължително прилага документ
за завършен предходен клас или етап.
Чл. 125. (1) Придобитите компетентности
чрез неформално обучение и информално
учене се оценяват чрез полагане на един или
няколко изпита.
(2) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по един учебен предмет,
изу чаван за придобиване на общообразователна подготовка или на професионална
подготовка, изпитът е един и се полага върху
учебното съдържание, определено в съответната учебна програма по предмета.
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(3) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по всички учебни предмети, изучавани за придобиване на общообразователна подготовка или на професионална
подготовка, изпитите са по всеки от учебните
предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено в съответните учебни
програми по предметите.
(4) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по един
учебен предмет, изучаван за придобиване
на общообразователна подготовка, изпитът
е един и се полага върху учебното съдържание, определено в държавния образователен
стандарт за общообразователна подготовка
по съответния предмет.
(5) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по всички
учебни предмети, изучавани за придобиване
на общообразователна подготовка, изпитите
са по всеки от учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, определено
в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответните
предмети за съответния етап.
(6) Когато валидирането на компетентностите е по учебен предмет по чл. 135, ал. 1
ЗПУО, лицето избира дали да положи изпита
върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите учебни часове
във втория гимназиален етап на средната
степен на образование, или върху учебното
съдържание, изучавано в задължителните
часове в средната степен на образование.
(7) За лице по чл. 122, т. 3, което не владее
български език и не може да положи изпитите
по ал. 1 преди записването си в училището,
в което ще продължи обучението си, валидирането на компетентностите за клас или етап
може да се осъществи до края на учебната
година, от която продължава обучението си
в училище в системата на предучилищното
и училищното образование.
(8) Съответният документ за валидиране се
издава само при успешно полагане на всички
изпити по ал. 3 и 5.
Чл. 126. (1) Изпитите при валидирането
по чл. 123, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се организират и
полагат по реда на чл. 40 – 43.
(2) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 2 се
извършва при условията и по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити.
(3) Валидирането по чл. 123, ал. 1, т. 5 се
извършва при условията и по реда на ЗПОО.
Чл. 127. (1) Оценката, получена при полагане на изпит за валидиране на компетентности,
не може да се променя.
(2) В случай че на някой от изпитите по
чл. 125, ал. 3 и 5 оценката е слаб (2), лицето
може да се явява на този изпит до успешно-
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то му полагане при зачитане на оценките от
успешно положените изпити.
(3) Удостоверение за валидиране по чл. 168
ЗПУО се издава след успешно полагане на
съответните изпити по чл. 125, ал. 1. Удостоверенията се издават по реда на държавния
образователен стандарт за информацията и
документите, като в тях се вписват и резултатите от изпитите.
Чл. 128. (1) Валидирането по чл. 123, ал. 1,
т. 2 се осъществява след успешно приключване
на последния гимназиален клас.
(2) В случаите по ал. 1 лицата подават
заявление по образец до регионалното управление на образованието по местоживеене в
срока, определен в заповедта на министъра
на образованието и науката по чл. 84, т. 1, а
изпитът се полага в училище, посочено от
началника на РУО.
(3) Изпитите по ал. 1 може да се положат
най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити след успешното приключване
на последния гимназиален клас от съответното лице.
(4) Удостоверение за валидиране на компетентностите по общообразователен учебен
предмет, невключен в дипломата за средно
образование, се издава след представяне на
дипломата за средно образование в училището,
което издава удостоверението.
Раздел IV
Курсове за лица над 16 години, които не са
ученици
Чл. 129. (1) Училищата може да организират и провеждат курсове за ограмотяване и
курсове за придобиване на компетентности
от прогимназиалния етап за лица, навършили
16 години.
(2) Курсовете по ал. 1 може да са:
1. курс за ограмотяване – за придобиване
на компетентности от началния етап на основната степен на образование;
2. курс за придобиване на компетентности
за определен клас от прогимназиалния етап;
3. курс за придобиване на компетентности
за всички класове от прогимназиалния етап.
Чл. 130. (1) За целите на обучението в
курсовете по чл. 129, ал. 2 министърът на образованието и науката утвърждава адаптирани
учебни планове, които включват изучаване с
редуциран хорариум на общообразователните
учебни предмети, предвидени за изучаване по
рамков учебен план за общо образование за
основната степен на образование, с изключение
на учебните предмети музика, изобразително
изкуство и физическо възпитание и спорт,
които не се изучават.
(2) Адаптираният учебен план по ал. 1 за
всеки от курсовете по чл. 129, ал. 2 определя:
1. учебните предмети по класове и етапи;
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2. учебното време за изучаването на всеки
учебен предмет по класове и етапи;
3. общата продължителност на курса на
обучение.
Чл. 131. (1) Обучението в курсовете по
чл. 129, ал. 2 се извършва по утвърдени от
министъра на образованието и науката адаптирани учебни програми по учебни предмети.
(2) Учебните програми по ал. 1 за обучението в курсовете по чл. 129, ал. 2, т. 1 са
ориентирани към резултатите от обучението,
определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка за
начален етап на основно образование.
(3) Учебните програми по ал. 1 за обучението в курсовете по чл. 129, ал. 2, т. 2 са
ориентирани към резултатите от обучението,
определени с учебните програми по учебните
предмети за общообразователна подготовка
за съответния клас.
(4) Учебните програми по ал. 1 за обучението в курсовете по чл. 129, ал. 2, т. 3 са
ориентирани към резултатите от обучението,
определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка за
прогимназиален етап на основно образование.
(5) По избор на училището обучението в
курса по чл. 129, ал. 2, т. 3 може да се извършва и поетапно. Обучението във всеки етап се
осъществява по учебни програми за учебните
предмети, ориентирани към резултатите от
обучението, определени с учебните програми
по съответния общообразователен учебен предмет за съответния клас от прогимназиалния
етап на основното образование.
Чл. 132. (1) Лицата, преминали обучение в
курс по чл. 129, ал. 2, т. 1 и 2, полагат изпити
по всеки от изучаваните учебни предмети върху
учебното съдържание, определено в учебните
програми по чл. 131, ал. 2 и 3.
(2) Лицата, преминали обучение в курс по
чл. 129, ал. 2, т. 3, полагат изпити по всеки от
изучаваните учебни предмети върху учебното
съдържание, определено в учебните програми
по чл. 131, ал. 4.
(3) Лицата, преминали обучение в курс
по чл. 129, ал. 2, т. 3 по учебни програми по
чл. 131, ал. 5, полагат междинни и финални
изпити.
(4) Междинните изпити се полагат в края
на първия и втория етап на обучението в курса по всеки от изучаваните учебни предмети
върху учебното съдържание, определено в
учебната програма за съответния етап. Лицата
преминават в следващия етап от обучението в
курса, ако са положили успешно междинните
изпити по всички учебни предмети.
(5) Финалните изпити се полагат в края
на третия етап на обучението в курса по
всеки от изучаваните учебни предмети върху
учебното съдържание, определено в учебната
програма за етапа.
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(6) В случаите, когато учебен предмет не
се изучава във всички етапи на обучението
в курса, в удостоверението за валидиране на
компетентности за основната степен на образование се вписват оценките от междинните
изпити по предмета.
Чл. 133. (1) Изпитите по чл. 132 се провеж дат в у чилището, което осъществява
обучението.
(2) За допускане до полагане на изпитите
по чл. 132 лицето подава заявление до директора на училището.
(3) Изпитите по чл. 132 се организират и
провеждат по реда на чл. 40 – 43.
(4) Оценката, получена на изпитите по
чл. 132, не може да се променя.
(5) В случай че на някой от изпитите по
ал. 3 оценката е слаб (2), лицето може да се
явява на този изпит до успешното му полагане.
(6) Лицата, които са получили удостоверението по ал. 4, може да продължат следващ
клас от училищното образование.
Чл. 134. (1) След успешното приключване на
курсовете по чл. 129, ал. 2 училището издава:
1. удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на
образование по чл. 168, ал. 1, т. 3 ЗПУО – след
успешното полагане на всички изпити;
2. удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основната
степен на образование по чл. 168, ал. 1, т. 4
ЗПУО – след успешното полагане на всички
изпити;
3. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование
по чл. 168, ал. 1, т. 4 ЗПУО – след успешното
полагане на всички финални изпити.
(2) След обучение в курс по чл. 129, ал. 2,
т. 3, което се организира поетапно, когато
финалните изпити не са били успешно положени, по желание на лицето училището може
да издаде удостоверение по чл. 168, ал. 1, т. 3
ЗПУО за валидиране на компетентности за
V, съответно VI клас от основната степен на
образование, ако са били положени успешно
междинните изпити след първия, съответно
след втория етап на обучението в курса.
(3) Удостоверенията по ал. 1 и 2 се издават
по реда на държавния образователен стандарт
за информацията и документите, като в тях
се вписват и резултатите от изпитите.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОВЕРК А НА СПОСОБНОСТИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 135. (1) Въз основа на проверка на
способностите, както и на резултатите от
националното външно оценяване, може да
се извършва:
1. приемането на учениците в VIII клас по
държавен план-прием на места в профилира-
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ните гимназии и в професионалните гимназии,
в паралелките за профилирана подготовка в
средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална
подготовка в обединените училища, в средните
училища и в профилираните гимназии;
2. приемането на учениците от обединените
училища в ХI клас по допълнителен държавен план-прием на места в профилираните
гимназии и в професионалните гимназии, в
паралелките за профилирана подготовка или
за професионална подготовка в средните училища, както и в паралелките за профилирана
подготовка в професионалните гимназии и в
паралелките за професионална подготовка в
профилираните гимназии.
(2) Проверката на способностите се извършва чрез изпити за проверка на способностите.
(3) Изпитите по ал. 1 се провеждат по
учебните предмети:
1. изобразително изкуство;
2. музика;
3. физическо възпитание и спорт.
(4) Изпитите по ал. 1 се провеждат в съответствие с графика на дейностите по приемане
на учениците по държавния образователен
стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.
Раздел II
Изпити за проверка на способностите
Чл. 136. (1) Изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, по
физическо възпитание и спорт и по музика
по форма са практически.
(2) Изпитите по ал. 1 се полагат върху
учебното съдържание, изучавано по съответния учебен предмет в задължителните
учебни часове, и са насочени към измерване
на степента на постигане на придобитите
компетентности, определени в държавния
образователен стандарт за общообразователна
подготовка за съответния етап.
Чл. 137. (1) Броят и видовете задачи, разпределението на общия брой точки между
отделните задачи и времетраенето на всеки
изпит по чл. 136 се определят в учебно-изпитни програми, които се утвърждават ежегодно
със заповед на министъра на образованието
и науката в срок до 31 януари в календарната
година, в която ще се провежда изпитът.
(2) Изпитните материали за изпита по ал. 1
и конкретните правила за оценяването се разработват от комисии, назначени със заповед
на директора на училището, обявило прием,
и с изпит за проверка на способностите по
съответния учебен предмет.
(3) Изпитните материали за изпита за
проверка на способностите и конкретните
правила за оценяването се утвърждават от
директора на училището, обявило прием, и
с изпит за проверка на способностите.
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Чл. 138. (1) Провеждането на изпита за
проверка на способностите и оценяването
на резултатите на учениците се организира
от директора на съответното училище, който
със заповед определя:
1. училищна комисия по организирането
на изпита и за обработка на документацията
по оценяването;
2. училищна комисия за проверка и оценка
на способностите;
3. училищна комисия по засекретяване и
разсекретяване – за изпита за проверка на
способностите по учебния предмет изобразително изкуство;
4. квестори – за изпита за проверка на
способностите по учебния предмет изобразително изкуство.
(2) В състава на комисиите по ал. 1, т. 1, 3
и 4 не може да се включват лица, които заемат
учителска длъжност по учебния предмет, по
който се провежда изпитът.
(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се
включват лица, които заемат учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда
изпитът, в същото или в друго училище.
(4) Училищните комисии за проверка и
оценка на способностите се състоят наймалко от двама членове, единият от които е
председател.
(5) Със съответните заповеди по ал. 1 се
определят и задълженията на членовете на
съответната комисия и мястото на изпълнението им.
Чл. 139. (1) Датата на провеждане и началният час на изпита за проверка на способностите се определят със заповед на директора
на училището в съответствие с графика по
чл. 135, ал. 4.
(2) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита се публикува на интернет
страницата на училището и се поставя на
общодостъпно място в сградата на училището
най-късно три дни преди датата за провеждане
на изпита.
Чл. 140. (1) Всяка изпитна работа за проверка на способностите по учебния предмет
изобразително изкуство се проверява и оценява
индивидуално от двама оценители – членове
на съответната училищна комисия по чл. 138,
ал. 1, т. 2, като оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата
оценители.
(2) Способностите на всеки ученик по
учебните предмети физическо възпитание
и спорт и музика се проверяват и оценяват
колективно от всички членове на комисията
по чл. 138, ал. 1, т. 2, като формират една
оценка в точки.
(3) Резултатите от изпитите за проверка на
способностите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на съответната
комисия по чл. 138, ал. 1, т. 2 и от нейния
председател.
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(4) При заявено желание на ученика се
издава служебна бележка с резултатите от
съответния изпит за проверка на способностите, подписана от директора на училището.
(5) Оригиналните протоколи с резултатите
от изпитите за проверка на способностите се
съхраняват в училището в срок една година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Училища от системата на Европейските
училища“ са училищата, създадени по Конвенцията за определяне на Устава на Европейските училища, приета на 21 юни 1994 г.
в Люксембург, ратифицирана със закон (ДВ,
бр. 58 от 2008 г.).
2. „Завършени периоди на училищно обучение“ са завършен срок или обучение с друга
продължителност в рамките на определен клас.
3. „Европейската референтна рамка за
дигиталните компетентности“ е инструмент
за мобилност в рамките на Europass, който
определя равнища за придобитите дигитални
компетентности.
4. „Скалата за оценяване по European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS)“ е
общоевропейска скала за оценяване, гарантираща академичното признаване на постиженията, която се базира на перцентилния
ранг на обучаемия.
5. „Познавателни равнища“ са нивата на
придобиване на компетентностите, определени в държавния образователен стандарт по
чл. 22, ал. 2, т. 4, 5 или 6 ЗПУО, както и в
учебната програма по предмета, и включват
в надграждаща последователност знание, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка.
6. „Банка с изпитни задачи“ е набор от
задачи, които са съставени въз основа на
предварително разработена спецификация, за
които експертната оценка и/или апробацията
е потвърдила тяхната коректност и пригодност и може да се използват за целите на
съответния тест.
7. „Апробация на изпитна задача“ е предоставяне на изпитна задача за решаване
от ученици с цел емпирично определяне на
качествата є.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) До влизане в сила по реда на
§ 24, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО на учебните програми,
утвърдени при условията и по реда на ЗПУО,
валидирането на компетентности по чл. 123,
ал. 1, т. 1 и 3 по един или по всички учебни
предмети за определен клас се извършва въз
основа на съответните учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за
степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план и подзаконовите
актове за прилагането им.
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(2) До влизане в сила по реда на § 24, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗПУО на учебните програми за последния
клас от началния, съответно прогимназиалния,
етап, утвърдени при условията и по реда на
ЗПУО, валидирането на компетентности по
чл. 123, ал. 1, т. 1 и 4 по един или по всички учебни предмети за всички класове от
съответния етап се извършва въз основа на
отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание (отм., ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
(3) До влизане в сила по реда на § 24, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗПУО на учебните програми, утвърдени
при условията и по реда на ЗПУО за ХII
клас, валидирането на компетентности по
чл. 123, ал. 1, т. 2 се извършва при условията
и по реда на чл. 24 от отменения Закон за
народната просвета и подзаконовите актове
за прилагането му.
§ 3. До влизане в сила по реда на § 24, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
ЗПУО на учебните програми, утвърдени при
условията и по реда на ЗПУО, признаването
на завършени периоди на училищно обучение,
степени на образование и професионална
квалификация и приравняването на оценките
съобразно българската система за оценяване
се извършва при условията и по реда на отменената Наредба № 2 от 2003 г. за признаване
на завършени етапи на училищно обучение
или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от
училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от
2003 г.) въз основа на съответните учебни
програми, утвърдени при условията и по реда
на отменените Закон за народната просвета
и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и
подзаконовите актове за прилагането им.
§ 4. (1) Националното външно оценяване
по български език и литература и по математика в края на VII клас, въз основа на
което се осъществява приемането на ученици на места по държавния план-прием през
учебната 2016 – 2017 година и през учебната
2017 – 2018 година се провежда под формата
на тест, който включва два модула:
1. първи модул – насочен към установяване на усвояването на учебното съдържание,
за ложено в у чебната прог рама за задължителна подготовка по съответния учебен
предмет – български език и литература или
математика, за VII клас;
2. втори модул – включващ допълнителни
задачи, чрез които се проверява прилагането
на знанията и уменията, придобити в обучението от V до VII клас включително.
(2) Видовете задачи и техният брой, учебното съдържание, оценяваните компетентности,
общата продължителност на националното
външно оценяване, както и продължител-
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ността на всеки от модулите се определят в
учебно-изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в срок
до 31 януари на календарната година, в която
ще се провежда изпитът.
(3) Изпитните материали и конкретните
критерии за оценяването им за всеки от
изпитите – по български език и литература
и по математика, от националното външно
оценяване по ал. 1 се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(4) По всеки от модулите се поставя оценка,
като оценката за първия модул се изразява с
качествен и количествен показател и с брой
точки, а за втория модул – само с брой точки.
(5) Оценката от първия модул на всеки от
изпитите от националното външно оценяване
по ал. 1, изразена с качествен и с количествен
показател, се отразява в училищната документация като текуща оценка по съответния
учебен предмет.
(6) По всеки от учебните предмети български език и литература и математика се
формира обща оценка с брой точки като
сбор от резултатите от двата модула, като
максималният брой е 100 точки. С общата
оценка ученикът участва в класирането на
места по държавния план-прием през учебната 2016 – 2017 година или през учебната
2017 – 2018 година.
§ 5. Изпитите за проверка на способностите
по учебните предмети изобразително изкуство,
музика и физическо възпитание и спорт за
приемане на ученици на места по държавния
план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в
училища с профил „Изобразително изкуство“,
„Музика“, съответно „Физическо възпитание
и спорт“, както и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от
Списъка на професиите в професионалното
образование и обучение в професионални
гимназии през учебната 2016 – 2017 година и
през учебната 2017 – 2018 година се провеждат
при условията и по реда на глава шеста върху
учебно съдържание, изучавано по съответния
учебен предмет в задължителната подготовка,
и са насочени към измерване на резултатите от
обучението, определени в учебната програма
за VII клас по съответния учебен предмет.
§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“
и отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за
оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията
и провеждането на държавните зрелостни
изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване
на завършени етапи на училищно обучение
или степени на образование и професионална
квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
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§ 7. Наредбите по § 6, т. 1 и 2 продължават да
се прилагат през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г.
за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗПУО.
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 9 и чл. 146,
ал. 2, т. 3 ЗПУО.
Министър:
Меглена Кунева
7490

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13
от 2001 г.; изм., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Постоянната пътна маркировка върху
платното за движение, включително върху
пешеходните пътеки, се изпълнява само с
бял и жълт цвят.
(3) Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии,
обозначаващи площи, забранени за престой
и паркиране на пътни превозни средства, и
за очертаване на ленти, предназначени за
движение на превозни средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници.“
§ 2. В чл. 11 се създава ал. 7:
„(7) Единична непрекъсната линия с широчина 0,10 m се използва за крайна линия
на платно, предназначено за движение само
на велосипеди.“
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Широчината на пешеходната пътека
не трябва да е по-малка от 3,00 m при улици
от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени
места, от 3,50 m при улици от II клас и от
4,00 m – при пътищата от I, II и III клас,
включително и техните продължения в населени места.“
2. Създават се ал. 8, 9 и 10:
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„(8) В началото на пешеходните пътеки
М8.1 и М8.2 откъм бордюрите се изпълняват
информационни надписи за пешеходците и
за водачите на велосипеди:
1. „ПОГЛЕДНИ“, комбиниран с хоризонтални стрелки, насочени наляво и надясно,
на пешеходна и велосипедна пътека върху
платно за двупосочно движение на пътни
превозни средства;
2. „ПОГЛЕДНИ“, комбиниран с хоризонтална стрелка, насочена наляво или насочена
надясно, на пешеходна или велосипедна пътека върху платно за еднопосочно движение
на пътни превозни средства;
3. на пешеходна пътека М8.2 освен хоризонтални стрелки се поставя и стрелка, насочена
перпендикулярно на оста на движението.
(9) Надписите по ал. 8 се изпълняват:
1. с главни букви, с нормалния шрифт по
БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“,
с височина на буквите 280 mm, като се разполагат на 70 mm: от широката непрекъсната линия на пешеходната пътека М8.1; от
успоредниците на пешеходната пътека М8.2
и от квадратите (ромбовете) на велосипедната пътека М9;
2. с бял цвят, без да са светлоотразяващи
и от продуктите съгласно чл. 7, ал. 3 и 4.
(10) Надписите по ал. 8 може да се изпълняват и когато пешеходната пътека в кръстовище не е обозначена с пътна маркировка,
като долната част на надписа се поставя на
0,30 m от бордюра или от продължението на
линията на бордюра.“
§ 4. В чл. 26 се създава ал. 4:
„(4) Велосипедната пътека се обозначава
по реда на чл. 24, ал. 8, т. 1 и 2.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. „Стрелка за указване на посоката на
движение на велосипеди“ – М10а – съгласно
приложение № 11а;“.
2. Досегашните т. 2 – 12 стават т. 3 – 13.
§ 6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. Пътната маркировка „Стрелка за
указване на посоката на движение на велосипеди“ М10а се използва на платно, предназначено за движение само на велосипеди.“
§ 7. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 4:
„4. символ „Велосипед“ – за обозначаване
на платно, предназначено за движение само
на велосипеди.“
§ 8. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Линията по ал. 2 се използва за крайна линия и за отделяне на пътните ленти
за движение по платно, предназначено за
движение само на велосипеди.“
§ 9. Приложение № 10 към чл. 21, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 10
към чл. 21, ал. 3
Напречна пътна маркировка
а) „Пешеходна пътека“ – М8.1, тип „Зебра“

– при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места – С ≥ 3,00 m
– при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места –
С ≥ 4,00 m
– пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии

БРОЙ 74
аꞌ) Информационен надпис
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aꞌꞌ) Поставяне на надпис при пресичане в кръстовище

б) „Пешеходна пътека“ – М8.2

– при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места – С ≥ 3,00 m
– при улици от II клас – С ≥ 3,50 m
– при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места –
С ≥ 4,00 m
– пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии
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в) „Велосипедна пътека“ – М9

– широчината С е равна на широчината на велосипедната алея, чието продължение е велосипедната пътека, но не по-малко от 1,80 m
– велосипедната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии.“

§ 10. Създава се приложение № 11а към чл. 27, т. 2 и чл. 28а:

„Приложение № 11а
към чл. 27, т. 2 и чл. 28а
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Пътна маркировка
„Стрелка за указване на посоката на движение на велосипеди“ – М10а
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§ 11. В приложенията се правят следните
изменения:
1. В приложение № 12 думите „т. 2“ се
заменят с „т. 3“, в приложение № 13 думите
„т. 3“ се заменят с „т. 4“, в приложение № 14
думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“, в приложение № 15 думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“, в
приложение № 16 думите „т. 6“ се заменят
с „т. 7“, в приложение № 17 думите „т. 7“ се
заменят с „т. 8“, в приложение № 18 думите
„т. 8“ се заменят с „т. 9“, в приложения № 19,
20 и 21 думите „т. 9“ се заменят с „т. 10“, в
приложение № 23 думите „т. 10“ се заменят с
„т. 11“, в приложение № 23а думите „т. 11“ се
заменят с „т. 12“ и в приложение № 23б думите
„т. 12“ се заменят с „т. 13“.
2. В приложение № 22 думите „т. 9“ се
заменят с „т. 10“ и в „Размери на символите
с международно значение при допустима максимална скорост на движение V ≤ 50 km/h“
се създава символ „Велосипед“:

100
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване на инвестиционен проект и
производството по издаване на разрешение
за строеж започва след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър на регионалното развитие и
благоустройството:
Николай Нанков
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
7427
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 432
от 29 август 2016 г.

за изменение и допълнение на Правилата за
осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен (приети с Решение
№ 1368 от 31.05.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 47 от
22.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г., бр. 12
и 42 от 2015 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на електронните
съобщения по чл. 2 лицата спазват изискванията, свързани с опазване на здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни, защита на вещите и несъздаване на
смущения при ползване на радиочестотния
спектър.“
§ 2. Заглавието на раздел II се изменя така:
„Изисквания, свързани с опазване на здравето и безопасността на хората и на домашните
животни, защита на вещите и несъздаване на
смущения при ползване на радиочестотния
спектър“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Електронните съобщения по чл. 2
се осъществяват само когато при правилно
монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват
на изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.“
§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното
въздействие на електромагнитни полета в
съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне
на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти.“
§ 5. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват само по начина и предназначението, определени от производителя,
така че както при нормална работа, така и
в условия на неизправност да са гарантира-
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ни здравето и безопасността на хората и на
домашните животни и защита на вещите.“
§ 6. В чл. 11, ал. 1 точка 8 се изменя така:
„8. радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за производство на програми
и провеждане на специални събития (PMSE),
SAP/SAB, включително ENG/OB;“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1а със следния текст:
„1а. системи за локализиране, проследяване
и събиране на данни;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. т ра нспор т н и т елемат и ч н и ус т ройства – радиоустройства, които се използват в
областта на транспорта (пътен, железопътен,
воден или въздушен в зависимост от съответните технически ограничения), управлението
на трафика, навигацията, управление на мобилността и в интелигентните транспортни
системи (ИТС); обикновено се използват за
интерфейси между различните видове транспорт, комуникация между превозните средства
(например автомобил с автомобил), между
превозните средства и неподвижни обекти
(например автомобил с инфраст ру кт у ра),
комуникация от и към потребителите, както
и за радарни системи;“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. индуктивни приложения – радиоустройства от индуктивни системи, които работят
с магнитни полета и се използват за близкополева комуникация; това са обикновено
автомобилни имобилайзери, приложения за
радиочестотна идентификация (RFID), включващи например автоматично разпознаване на
предмети, проследяване на вещи, устройства
за идентификация на животни, алармени
системи, откриване на кабели, управление
на отпадъци, определяне на самоличност,
безжични гласови връзки, контрол на достъпа, системи за местоположение, сензори за
разстояние, охранителни системи, включително радиочестотни индуктивни охранителни
системи (например EAS), предаване на данни
към преносими устройства (например NFC),
безжични системи за управление и системи
за автоматично събиране на пътни такси;“.
§ 8. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 18 и 19 се изменят така:
„18. „Базова приемо-предавателна станция
на борда на плавателен съд (БС на плавателен
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съд)“ е пикоклетка за мобилна връзка, разположена на плавателен съд и поддържаща GSM
услуги в радиочестотните обхвати 900 MHz и/
или 1800 MHz, UMTS услуги в радиочестотeн
обхват 2100 MHz и LTE услуги в радиочестотните обхвати 1800 MHz и 2600 MHz.
19. „ESOMPs (Earth Stations On Mobile
Platforms)“ са спътникови терминали, работещи в електронните съобщителни мрежи от
неподвижна спътникова радиослужба, предназначени за предоставяне на широколентови
съобщителни услуги чрез спътници на гео
стационарна или негеостационарна орбита.“;
б) създават се нови т. 21, 22 и 23:
„21. „MBANS (Medical Body Area Network
Systems)“ са мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото,
предназначени за събиране на данни, използвани в медицината и в здравни заведения
и домове на пациенти. Те са маломощни
мрежови системи, използвани за предаване
на негласови данни към и от медицински
устройства за целите на наблюдението, диагностиката и лечението на пациенти, както
е предписано от надлежно упълномощени
здравни специалисти.
22. „WIA (Wireless Industrial Applications)“
са безж и ч ни ин д ус т риа л ни п ри ложени я,
използвани за безжични връзки в индустриални условия, включително за управление и
комуникация с работник, безжични сензори
(вода, газ и електричество; метеорологични
инструменти; измерване на замърсяването;
данни за околната среда, като например нива
на алергени (полени, прах), електромагнитно замърсяване (слънчева активност, шум)
и задвижващи устройства (контролиращи
например улично осветление или светофар).
23. „Автомобилен радар“ е движещо се радарно устройство за подпомагане функциите
на превозното средство.“
2. В § 2 след думите „системи за мобилни
съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги)“ се добавя: „Решение
2016/339/ЕС на Европейската комисия от 8 март
2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 2010 – 2025 MHz за преносими
или мобилни безжични видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка на
програми и провеждане на специални събития
(ОВ, L 63/5 от 20 март 2016 г.)“.
§ 9. В приложението към чл. 11, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя, както следва:

7 dBµA/m на 10 m

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

25 mW e.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или LBT.
Прилагането на коефициент на запълване, прослушване преди предаване (LBT) или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията не
трябва да са зависими/регулируеми от потребителя,
а следва да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност
за адаптивна пренастройваемост по честота (AFA)
или използващи еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията.
При условие че не се използват LBT или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията,
за всеки тип устройства, пренастройваеми по честота,
ограничението за коефициента на запълване се прилага по отношение на общото време на предаване.
Коефициентът на запълване може да бъде увеличен
до 1 %, при условие че се използва само честотната
лента 865-868 MHz.
Канално отстояние: ≤ 100 kHz за 47 или повече канали.
Препоръчително канално отстояние 100 kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz или 25 kHz.
Посочените технически характеристики се отнасят за
неспецифични устройства с малък обсег на действие,
използващи модулация с разлят спектър със скокообразно изменение на честотата (FHSS).

-

-

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

Изключват се видеоприложения.
Посочените технически характеристики не се отнасят
за подлентите, разпределени
за алармени радиосистеми.
Разрешават се аудио- и видеоприложения, при условие че се
използват цифрови методи за
модулация с максимална широчина на лентата от 300 kHz.
Разрешават се аналогови и
цифрови гласови приложения
с максимална широчина на
лентата ≤ 25 kHz.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

300
300
301
301
300
300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

718-2
718-3
489-1
489-3
220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

Приложим
стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
Изключват се видеоприлоБДС
жения.
БДС
БДС

Този набор от условия за използване важи само за устройства за спешно откриване на
заровени жертви и ценни вещи.

Други ограничения
за използването

ДЪРЖАВЕН

863-870 MHz

138,20-138,45 MHz 10 mW e.r.p.

456,9-457,1 kHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

„1. Устройства с малък обсег на действие:
Таблица 1. Неспецифични устройства с малък обсег на действие
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Радиочестотна
лента/
радиочестота
Други ограничения
за използването

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

25 mW e.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на запълване, прослушване преди предаване (LBT) или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва
да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност
за адаптивна пренастройваемост по честота (AFA) или
използващи еквивалентни методи за ограничаване на
радиосмущенията.
При условие че не се използват LBT или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията,
за всеки тип устройства, пренастройваеми по честота,
ограничението за коефициента на запълване се прилага
по отношение на общото време на предаване.
Коефициентът на запълване може да бъде увеличен
до 1 %, при условие че се използва само честотната
лента 865-868 MHz.
За радиосъоръжения, използващи друга широколентова
модулация, различна от FHSS, с широчина на честотната лента от 200 kHz до 3 MHz, коефициентът на
запълване може да бъде увеличен до 1 %, при условие
че се използва само честотната лента 865-868 MHz и
излъчената мощност е ≤ 10 mW e.r.p.
Посочените технически характеристики се отнасят за
неспецифични устройства с малък обсег на действие,
използващи модулация с разлят спектър с директна
последователност (DSSS) или друга широколентова
модулация, различна от FHSS.
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 % или LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на запълване, прослушване преди предаване (LBT) или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията не трябва
да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за устройства, използващи LBT без възможност
за адаптивна пренастройваемост по честота (AFA) или
използващи еквивалентни методи за ограничаване на
радиосмущенията.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)
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25 mW e.r.p.
Спектрална плътност на
e.r.p.: – 4,5 dBm/100 kHz.
Спектралната плътност на
e.r.p. може да бъде увеличена до +6,2 dBm/100 kHz
или до – 0,8 dBm/100 kHz,
при условие че се използва само честотната лента
865-868 MHz и съответно
само честотната лента
865-870 MHz.

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

С Т Р.
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25 mW e.r.p.

25 mW e.r.p.

25 mW e.r.p.

25 mW e.r.p.
100 mW e.r.p. за канали с централни честоти 916,3 MHz,
917,5 MHz, 918,7 MHz и
919,9 MHz

100 mW еквивалентна изотропно излъчена мощност
(e.i.r.p.)

870-875,8 MHz

915-921 MHz

915,2-920,8 MHz

24,00-24,5 GHz

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

870-876 MHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота
Други ограничения
за използването

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.

300
300
301
301
300
300
301
301

EN
EN
EN
EN

300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301

ВЕСТНИК
440-1
440-2
489-1
489-3

220-1
220-3
489-1
489-3

220-1
220-3
489-1
489-3
220-1
220-3
489-1
489-3
220-1
220-3
489-1
489-3

ДЪРЖАВЕН

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Приложим
стандарт

БДС
Изключват се видеоприло- БДС
жения.
БДС
Канално отстояние: ≤ 200 kHz.
БДС
БДС
Коефициент на запълване: ≤ 1 %.
Изключват се видеоприло- БДС
Канално отстояние: ≤ 600 kHz.
жения.
БДС
БДС
БДС
Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
Изключват се видеоприло- БДС
Канално отстояние: ≤ 200 kHz в честотна лента 915жения.
БДС
921 MHz.
БДС
Коефициент на запълване: ≤ 1 %.
Не се ограничава коефициентът на запълване за излъчванията от RFID маркери, отговарящи на RFID
БДС
запитващи устройства, работещи с централни честоти Изключват се видеоприло- БДС
916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz и 919,9 MHz.
жения.
БДС
Канално отстояние: ≤ 600 kHz.
БДС
Канално отстояние: ≤ 400 kHz за канали с централни
честоти 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz и 919,9 MHz.
БДС
БДС
БДС
БДС

При условие че не се използват LBT или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията,
за всеки тип устройства, пренастройваеми по честота,
ограничението за коефициента на запълване се прилага
по отношение на общото време на предаване.
Коефициентът на запълване може да бъде увеличен
до 1 %, при условие че се използва само честотната
лента 865-868 MHz.
Канално отстояние: ≤ 100 kHz за 1 или повече канали.
Широчина на модулацията: ≤ 300 kHz.
Препоръчително канално отстояние 100 kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz или 25 kHz.
Посочените технически характеристики се отнасят
за неспецифични устройства с малък обсег на действие, използващи теснолентова или широколентова
модулация.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)
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500 mW e.i.r.p.

1 mW e.i.r.p.

10 mW e.i.r.p.

≤ 400 mW e.i.r.p.

2483,5-2500 MHz

2483,5-2500 MHz

5725-5875 MHz

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

870-875,6 MHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

БДС
БДС
БДС
БДС

Този набор от условия за използване се прилага за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната
около тялото (MBANS), предназначени за използване само
в закрити помещения – в дома
на пациента.

-

Коефициент на запълване: ≤ 2 %.
Канално отстояние: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват подходящи механизми за
съвместно използване на радиочестотния спектър
(например прослушване преди предаване (LBT) и
адаптивна пренастройваемост по честота (AFA).
Канално отстояние: ≥1 MHz и ≤ 20 MHz.
Трябва да се използва автоматично управление на
мощността (APC), осигуряващо намаление на e.i.r.p.
до ≤ 25 mW.
Трябва да се използват подходящи механизми за съвместно използване на радиочестотния спектър, като
динамичен избор на честота (DFS) и „откриване и
избягване“ (DA A):
– DFS в радиочестотна лента 5725-5850 MHz;
– DA A в радиочестотни ленти 5855-5875 MHz, 57255875 MHz и 5795-5815 MHz.

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN

303
303
303
301

303
303
303
301

303
303
303
301

203
203-1
203-2
489-1

203
203-1
203-2
489-1

204
204-1
204-2
489-1

ДЪРЖАВЕН
EN 303 258
БДС EN 301 489-1

БДС
БДС
БДС
БДС

Този набор от условия за използване се прилага за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото (MBANS),
предназначени за използване
само в закрити помещения – в
здравни заведения.

Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Канално отстояние: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват подходящи механизми за
съвместно използване на радиочестотния спектър
(например прослушване преди предаване (LBT) и
адаптивна пренастройваемост по честота (AFA).

EN
EN
EN
EN

Приложим
стандарт
БДС
БДС
БДС
БДС

Други ограничения за
използването

Коефициент на запълване: ≤ 2,5 %.
Трябва да се използва автоматично управление на Този набор от условия за измощността (APC), осигуряващо намаление на пре- ползване се прилага за устройдаваната мощност до ≤ 5 mW.
ства за събиране на данни.
Канално отстояние: ≤ 200 kHz.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

Таблица 1а. Системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

С Т Р. 8 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

500 mW e.i.r.p.

-

-

8 W e.i.r.p.

2 W e.i.r.p.
8 W e.i.r.p.

5795-5805 MHz

5805-5815 MHz

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

870-875,8 MHz

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
500 mW e.r.p. за използване
Канално отстояние: ≤ 500 kHz.
между превозни средства
Трябва да се използва автоматично управление на
100 mW e.r.p. за използване
мощността (APC), осигуряващо намаление на предав превозно средство
ваната мощност до ≤ 5 mW.

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Други ограничения за
използването

-

330-1
330-2
608
489-1
489-3
761
761-1
761-2
489-1
489-3

БДС EN 300 674
БДС EN 300 674-1
БДС EN 300 674-2-1
БДС EN 300 674-2-2
БДС ES 200 674-1
БДС ES 200 674-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
БДС EN 300 674
БДС EN 300 674-1
БДС EN 300 674-2-1
БДС EN 300 674-2-2
БДС ES 200 674-1
БДС ES 200 674-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1

Приложим
стандарт

300
300
302
301
301
300
300
300
301
301

ДЪРЖАВЕН

-

-

Други ограничения за
използването

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Приложим
стандарт

БДС
БДС
Централната радиочестота е
БДС
27,095 MHz.
БДС
БДС
БДС
БДС
Канално отстояние: 5 канала, всеки с ширина 1,5 MHz, Предаване само при наличиБДС
в границите на честотната лента.
ето на влакове.
БДС
БДС

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила
за заемането му)

Таблица 3. Транспортни телематични устройства

2446-2454 MHz

27,090-27,100 MHz 42 dBµA/m на 10 m

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Таблица 2. Приложения за железопътния транспорт

БРОЙ 74
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)
Трябва да се използват методи за ограничаване на
радиосмущенията, които осигуряват показатели поне
еквивалентни на методите, описани в хармонизираните стандарти. За това е необходимо управление на
мощността на предавателя (TPC), осигуряващо намаляването є поне с 30 dB.
Трябва да се използват методи за ограничаване на
радиосмущенията, които осигуряват показатели поне
еквивалентни на методите, описани в хармонизираните стандарти. За това е необходимо управление на
мощността на предавателя (TPC), осигуряващо намаляването є поне с 30 dB.
За защита на други системи в съседни честотни ленти
се прилагат ограничения на нежеланите излъчвания,
посочени в ECC Report 101 и ECC Report 228.

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността

33 dBm (2 W) максимална обща излъчена средна
e.i.r.p.
Максималната спектрална
плътност на средната e.i.r.p.
се ограничава до 23 dBm/
MHz.

33 dBm (2 W) максимална обща излъчена средна
e.i.r.p.
Максималната спектрална
плътност на средната e.i.r.p.
се ограничава до 23 dBm/
MHz.

5875-5905 MHz

5905-5925 MHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Максимална излъчена мощДопълнителни параметри (разпределение на
ност/максимална напрегнаДруги ограничения за
каналите и/или достъп до канала и правила за
тост на полето/максимална
използването
заемането му)
плътност на мощността
Максималната спектрална
плътност на средната e.i.r.p.
се ограничава до:
– 65 dBm/MHz под
230 MHz;
– 60 dBm/MHz в честотна
лента 230-1000 MHz;
– 65 dBm/MHz в честотна Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. Честотната лента е разпреде30 MHz-12,4 GHz лента 1000-1600 MHz;
се ограничава до – 75 dBm/kHz в честотни ленти 1164- лена за използване от GPR/
– 51,3 dBm/MHz в честотна 1215 MHz и 1559-1610 MHz.
WPR.
лента 1600-3400 MHz;
– 41,3 dBm/MHz в честотна
лента 3400-5000 MHz;
– 51,3 dBm/MHz в честотна
лента 5000-6000 MHz;
– 65 dBm/MHz над
6000 MHz.

Честотната лента е разпределена за използване от интелигентни транспортни системи
„превозно средство – превозно средство“, „инфраструктура – превозно средство“ и
„превозно средство – инфраструктура“.
Честотната лента е разпределена за използване от интелигентни транспортни системи за
безопасност и ефиктивност на
движението, които включват
„превозно средство – превозно средство“, „инфраструктура – превозно средство“ и преносими ITS станции в силно
динамични специални мрежи.

Други ограничения за
използването

БДС
БДС
БДС
БДС

EN 302 066-1
EN 302 066-2
EN 301 489-1
EN 301 489-32

Приложим
стандарт

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Таблица 4. Устройства за радиоопределяне

Радиочестотна
лента/
радиочестота

С Т Р. 8 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

25 mW e.i.r.p.

500 mW e.i.r.p.

25 mW e.i.r.p.

100 mW e.i.r.p.

9,500-9,975 GHz

10,5-10,6 GHz

13,4-14,0 GHz

24,05-24,25 GHz

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността
Канално отстояние: 10 kHz.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301
300
300
301
301

440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3
440-1
440-2
489-1
489-3

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

Приложим
стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим
стандарт

БДС EN 300
Честотната лента е разпреде- БДС EN 300
лена само за летящи радио БДС EN 300
управляеми модели.
БДС EN 301
БДС EN 301

Други ограничения за
използването

-

-

-

-

-

Други ограничения за
използването

ВЕСТНИК

34,995-35,225 MHz 100 mW e.r.p.

Радиочестотна
лента/
радиочестота

-

-

-

-

-

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

ДЪРЖАВЕН

Таблица 5. Устройства за управление на радиомодели

25 mW e.i.r.p.

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността
Ма кси ма л ната п и кова
мощност се ограничава до:
– 44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в
честотна лента 30-230 MHz;
– 37,5 dBm/120 kHz e.r.p.
в че с т о т н а лен т а 2 3 0 1000 MHz;
– 30 dBm/MHz e.i.r.p. в
ч е с т о т н а л е н т а 10 0 0 18000 MHz.

9,2-9,5 GHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

БРОЙ 74
С Т Р. 8 7

MHz
MHz
100 mW e.r.p.
MHz
MHz

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността
Канално отстояние: 10 kHz.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)

-

Други ограничения за
използването

10 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

29,7-47,0 MHz

173,965216,000 MHz

Канално отстояние: до 50 kHz.

Канално отстояние: 50 kHz.

Максимална излъчена мощност/максимална Допълнителни параметри (разпреденапрегнатост на полето/максимална плътност ление на каналите и/или достъп до
на мощността
канала и правила за заемането му)

Честотната лента е разпределена за радиомикрофони
с възможност за пренастройване в границите на
лентата.
Честотната лента е разпределена за слухови апарати
за хора с увреден слух с възможност за пренастройване в границите на лентата.
За да се гарантира защита
на приемника за цифрово
наземно аудиоразпръскване (DAB), намиращ се на
1,5 m от спомагателното
слухово устройство, се изисква 35 dBμV/m прагово

Други ограничения за
използването

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

220-1
220-2
220-3
489-1
489-3

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
301
301
300
300
301
301

330-1
330-2
489-1
489-3
330-1
330-2
489-1
489-3

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

Приложим
стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим
стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Максимална излъчена мощДопълнителни параметри (разпределение на
ност/максимална напрегнаДруги ограничения за
каналите и/или достъп до канала и правила за
тост на полето/максимална
използването
заемането му)
плътност на мощността
72 dBµA/m на 10 m със
спад на напрегнатостта на
9-90 kHz
магнитното поле 3 dB/oct
на 30 kHz
66 dBµA/m на 10 m със
спад на напрегнатостта на
119-135 kHz
магнитното поле 3 dB/oct
на 119 kHz
Таблица 7. Радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Таблица 6. Индуктивни приложения

40,660-40,670
40,670-40,680
40,680-40,690
40,690-40,700

Радиочестотна
лента/
радиочестота

С Т Р. 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

50 mW e.r.p.

50 mW e.r.p.

12 mW e.r.p.

Маски за границите на блоковете
Базови гранични стойноРадиочестоти
сти извън блока: – 43 dBm/
под 821 MHz
(5 MHz) e.i.r.p.
Защитна лента (за защита от
радиосмущения от PMSE в наземните мрежи, позволяващи
821-823 MHz
предоставяне на електронни
съобщителни услуги (в посоката на приемане – downlink).

470-786 MHz

786-789 MHz

823-832 MHz

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301
300
300
300
301
301
300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9
422
422-1
422-2
489-1
489-9
422
422-1
422-2
489-1
489-9

Приложим
стандарт

БДС EN 300
Честотната лента е разпреБДС EN 300
делена за безжично звуБДС EN 300
котехническо оборудване
БДС EN 301
за PMSE.
БДС EN 301

Честотната лента е разпределена за радиомикрофони
с възможност за пренастройване в границите на
лентата.

Честотната лента е разпределена за безжично звукотехническо оборудване
за PMSE.

ниво, предмет на измерената сила на сигнала
около работното място на
слуховото устройство.
Спомагателното слухово
устройство трябва да работи най-малко на 300 kHz
отстояние от границата на
заетия от приемника за
цифрово наземно аудиоразпръскване канал.
За съвместимост и защита
на други системи се прилагат методите, описани в
ECC Report 230.
Честотната лента е разпределена за радиомикрофони
с възможност за пренастройване в границите на
лентата.

Други ограничения за
използването

ДЪРЖАВЕН

-

-

Максимална излъчена мощност/максимална Допълнителни параметри (разпреденапрегнатост на полето/максимална плътност ление на каналите и/или достъп до
на мощността
канала и правила за заемането му)

174-216 MHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

БРОЙ 74
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

50 mW e.i.r.p.

1492-1518 MHz

1785-1805 MHz

10 mW e.r.p.

916,1-916,5 MHz
917,3-917,7 MHz
918,5-918,9 MHz
919,7-920,1 MHz

Радиочестоти под
1785 MHz (извън
блока)

– 17 dBm/200 kHz e.i.r.p.

-

-

Коефициент на запълване: ≤ 25 %.
Канално отстояние: ≤ 400 kHz.

-

300
300
300
301
301

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

300
300
300
301
301

EN
EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301
301
301
301

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
489-1
489-9

422
422-1
422-2
357
357-1
357-2
489-1
489-9

Приложим
стандарт

БДС
БДС
Честотната лента е разпре- БДС
делена за радиомикрофони БДС
и за слухови апарати за БДС
хора с увреден слух.
БДС
БДС
БДС
Честотната лента е разпреБДС
делена за цифрови слухови
БДС
апарати за хора с увреден
БДС
слух.
БДС
Ограничено за използване
БДС
на закрито.
Честотната лента е разпределена за радиомикрофони БДС
с възможност за прена- БДС
стройване в границите на БДС
лентата.
БДС
Ограничено за използване БДС
на закрито.
БДС
Честотната лента е разпреБДС
делена за безжично звуБДС
котехническо оборудване
БДС
за PMSE.
БДС

Други ограничения за
използването

ВЕСТНИК

Маски за границите на блоковете

10 mW e.r.p.

Радиочестоти
над 832 MHz

826-832 MHz

823-826 MHz

Гранични стойности в рамките
на блока:
13 dBm (20 mW) e.i.r.p. за звукотехническо оборудване за
PMSE, предназначено за носене в ръка;
20 dBm (100 mW) e.i.r.p. за
звукотехническо оборудване
за PMSE, предназначено за
прикрепване и носене върху
човешкото тяло.
Гранични стойности в рамките
на блока:
20 dBm (100 mW) e.i.r.p.
Базови гранични стойности
извън блока: – 25 dBm/(5 MHz)
e.i.r.p.

Максимална излъчена мощност/максимална Допълнителни параметри (разпреденапрегнатост на полето/максимална плътност ление на каналите и/или достъп до
на мощността
канала и правила за заемането му)

ДЪРЖАВЕН

863-865 MHz

Радиочестотна
лента/
радиочестота

С Т Р. 9 0
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4 dBm/200 kHz e.i.r.p.

13 dBm/канал e.i.r.p.

10 dBm/200 kHz e.i.r.p.
с гранична стойност на
e.i.r.p.:
13 dBm/канал.

1785-1785,2 MHz
(ограничен честотен обхват)

1785,2-1803,6 MHz

1803,6-1804,8 MHz

от 500 mW до
2446-2454 MHz
4 We.i.r.p.

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

300
300
301
301

440-1
440-2
489-1
489-3

Приложим
стандарт

Приложим
стандарт

ВЕСТНИК

Използването на устройства с мощност над 500 mW e.i.r.p. се
ограничава в закрити помещения и коефициент на запълване
≤ 15 % за всеки период от 200 ms.
Коефициент на запълва- Устройствата с мощност над 500 mW e.i.r.p. следва да използват
не: ≤ 15 %.
FHSS модулация и автоматично управление на мощността (APC),
осигуряващо намаляване на излъчената мощност до максимална
500 mW e.i.r.p. в случай на преместване и използване на устройството на открито.

Други ограничения за използването

Честотната лента е разпределена за безжично звукотехническо оборудване
за PMSE.
Този набор от условия за
използване се прилага за
звукотехническо оборудване за PMSE, предназначено
за прикрепване и носене
върху човешкото тяло.

Този набор от условия за
използване се прилага за
звукотехническо оборудване за PMSE, предназначено
за носене в ръка.

Други ограничения за
използването

ДЪРЖАВЕН

Максимална излъчена Допълнителни парамеРадиочестотна мощност/максимална три (разпределение на
лента/радио- напрегнатост на поле- каналите и/или достъп
честота
то/максимална плът- до канала и правила за
ност на мощността
заемането му)

-

Максимална излъчена мощност/максимална Допълнителни параметри (разпреденапрегнатост на полето/максимална плътност ление на каналите и/или достъп до
на мощността
канала и правила за заемането му)

1804,8-1805 MHz
(ограничен често- – 14 dBm/200 kHz e.i.r.p.
тен обхват)
Радиочестоти над
1805 MHz (извън
– 37 dBm/200 kHz e.i.r.p.
блока)
Маски за границите на блоковете
Радиочестоти под
1785 MHz (извън
– 17 dBm/200 kHz e.i.r.p.
блока)
1785-1804,8 MHz
17 dBm/канал e.i.r.p.
1804,8-1805 MHz
(ограничен често- 0 dBm/200 kHz e.i.r.p.
тен обхват)
Радиочестоти над
1805 MHz (извън
– 23 dBm/200 kHz e.i.r.p.
блока)
Таблица 8. Устройства за радиочестотна идентификация

Радиочестотна
лента/
радиочестота

БРОЙ 74
С Т Р. 9 1

Други ограничения за използването

-

Канално отстояние: 50 kHz.

– 90 dBm/MHz

– 85 dBm/MHz

– 70 dBm/MHz
– 80 dBm/MHz
– 70 dBm/MHz

– 41,3 dBm/MHz

Под 1,6 GHz

1,6-2,7 GHz

2,7-3,4 GHz
3,4-3,8 GHz
3,8-6,0 GHz

6-8,5 GHz

0 dBm

Устройствата, използващи свръхшироколентова технология (UWB), се използват
в затворени помещения или ако се
използват на открито, не се прикрепят
към неподвижна инсталация, неподвижна БДС EN 302 065-2
инфраструктура или неподвижна външна БДС EN 301 489-1
антена.
БДС EN 301 489-33
Системите за проследяване на местоположението от тип 1 (LT1) са предназначени за общо проследяване на
местоположението на хора и предмети.

Други ограничения за използването

ВЕСТНИК

– 36 dBm
– 40 dBm
– 30 dBm

– 45 dBm

– 50 dBm

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на мощността
Радиочестотна
Допълнителни параметри (разпределента/радио- максимална спек- максимална пикова ление на каналите и/или достъп до
честота
канала и правила за заемането му)
трална плътност
мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz

Приложим
стандарт

БДС EN 301 357
Устройствата следва да имат възможБДС EN 301 357-1
ност за изключване на излъчването
БДС EN 301 357-2
на носеща честота при липса на маБДС EN 301 489-1
нипулация.
БДС EN 301 489-9

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3

208
208-1
208-2
489-1

Честотната лента е разпределена за
теснолентови аналогови устройства за
гласови приложения.
Устройствата следва да имат възможност
за изключване на излъчването на носеща
честота при липса на манипулация.

302
302
302
301

Приложим
стандарт

EN
EN
EN
EN

Други ограничения за използването

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Таблица 10. Устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB).
Таблица 10.1. Системи за проследяване на местоположението от тип 1 (LT1), използващи свръхшироколентова технология

1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p.

864,8-865 MHz 10 mW e.r.p.

Радиочестотна
Максимална излъчена мощност/
Допълнителни параметри (разпределента/радио- максимална напрегнатост на полето/ ление на каналите и/или достъп до
честота
максимална плътност на мощността канала и правила за заемането му)

Използват се само когато е необходимо да се извърши планираната
К а н а л н о о т с т о я н и е: работа, т.е. когато се очаква RFID маркерите да бъдат налични.
915-921 MHz
4 W e.r.p.
400 kHz.
Запитващите устройства използват само канали с централни
честоти 916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz и 919,9 MHz.
Таблица 9. Безжични аудиоприложения

Максимална излъчена Допълнителни парамеРадиочестотна мощност/максимална три (разпределение на
лента/радио- напрегнатост на поле- каналите и/или достъп
честота
то/максимална плът- до канала и правила за
ност на мощността
заемането му)

С Т Р. 9 2
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Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на мощността
Радиочестотна
Допълнителни параметри (разпределелента/радио- максимална спек- максимална пико- ние на каналите и/или достъп до каначестота
ла и правила за заемането му)
трална плътност ва мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
Под 1,6 GHz
– 90 dBm/MHz
– 50 dBm
1,6-2,7 GHz
– 85 dBm/MHz
– 45 dBm
2,7-3,1 GHz
– 70 dBm/MHz
– 36 dBm
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от 50 MHz), при условиe
че се прилагат:
– методи за намаляване на радиосмущени3,1-3,4 GHz
– 70 dBm/MHz
– 36 dBm
ята чрез „нисък коефициент на запълване“
(LDC) и външна гранична стойност (e.l.)
≤ – 53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността на
предавателя (TPC) и чрез „откриване
и избягване“ (DAA) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz.

БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN

302
302
301
301

065
065-3
489-1
489-33

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Устройствата, използващи свръхшироколентова технология (UWB), се
използват в затворени помещения
или ако се използват на открито,
не се прикрепят към неподвижна
инсталация, неподвижна инфраструктура или неподвижна външна
антена.

Други ограничения за
използването

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на мощността
Радиочестотна
Допълнителни параметри (разпредеПриложим
лента/радио- максимална спек- максимална пикова ление на каналите и/или достъп до Други ограничения за използването
стандарт
честота
канала и правила за заемането му)
трална плътност
мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с – 41,3 dBm/MHz
максимална спектрална плътност на
средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална
8,5-9 GHz
– 65 dBm/MHz
– 25 dBm
пикова мощност (e.i.r.p. ) (определена
в лента от 50 MHz), при условиe че
се прилага методът за намаляване на
радиосмущенията чрез „откриване и
избягване“ (DAA).
9-10,6 GHz
– 65 dBm/MHz
– 25 dBm
Над 10,6 GHz – 85 dBm/MHz
– 45 dBm
Таблица 10.2. Устройства, монтирани в пътни и железопътни превозни средства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

БРОЙ 74
ВЕСТНИК
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Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на мощността
Радиочестотна
Допълнителни параметри (разпределелента/радио- максимална спек- максимална пико- ние на каналите и/или достъп до каначестота
ла и правила за заемането му)
трална плътност ва мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от 50 MHz), при условиe
че се прилагат:
– методи за намаляване на радиосму3,4-3,8 GHz
– 80 dBm/MHz
– 40 dBm
щенията чрез „нисък коефициент на
запълване“ (LDC) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността на
предавателя (TPC) и чрез „откриване
и избягване“ (DAA) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz.
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от 50 MHz), при условиe
че се прилагат:
– методи за намаляване на радиосму3,8-4,8 GHz
– 70 dBm/MHz
– 30 dBm
щенията чрез „нисък коефициент на
запълване“ (LDC) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността
на предавателя (TPC) и чрез „откриване
и избягване“ (DAA) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz.
4,8-6 GHz
– 70 dBm/MHz
– 30 dBm
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрал6-8,5 GHz
– 53,3 dBm/MHz – 13,3 dBm
на плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от 50 MHz), при условиe
че се прилагат:
Други ограничения за
използването

Приложим
стандарт

С Т Р. 9 4
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Други ограничения за
използването

ВЕСТНИК
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33

Приложим
стандарт

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/
Радиочестотна максимална плътност на мощността Допълнителни параметри (разпределение на
лента/радио- максимална спек- максимална пико- каналите и/или достъп до канала и правила за
честота
заемането му)
трална плътност ва мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
Под 1,6 GHz
– 90 dBm/MHz
– 50 dBm
1,6-2,7 GHz
– 85 dBm/MHz
– 45 dBm
2,7-3,4 GHz
– 70 dBm/MHz
– 36 dBm
3,4-3,8 GHz
– 80 dBm/MHz
– 40 dBm
3,8-6,0 GHz
– 70 dBm/MHz
– 30 dBm
6,0-6,650 GHz
– 41,3 dBm/MHz 0 dBm

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на мощността
Радиочестотна
Допълнителни параметри (разпределеДруги ограничения за
лента/радио- максимална спек- максимална пико- ние на каналите и/или достъп до канаизползването
честота
ла и правила за заемането му)
трална плътност ва мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез „нисък коефициент на запълване“
(LDC) и външна гранична стойност (e.l.)
≤ – 53,3 dBm/MHz;
или
– методи за намаляване на радиосмущенията чрез управление на мощността на
предавателя (TPC) и външна гранична
стойност (e.l.) ≤ – 53,3 dBm/MHz.
Разрешава се използване на радиочестотния спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p.)
(определена в лента от 50 MHz), при усло8,5-9 GHz
– 65 dBm/MHz
– 25 dBm
виe че се прилагат методи за намаляване
на радиосмущенията чрез управление
на мощността на предавателя (TPC) и
чрез „откриване и избягване“ (DAA) и
външна гранична стойност (e.l.) ≤ – 53,3
dBm/MHz.
9-10,6 GHz
– 65 dBm/MHz
– 25 dBm
Над 10,6 GHz
– 85 dBm/MHz
– 45 dBm
Таблица 10.3. Устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB) на борда на въздухоплавателни средства
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Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/
Радиочестотна максимална плътност на мощността Допълнителни параметри (разпределение на
лента/радио- максимална спек- максимална пико- каналите и/или достъп до канала и правила за
честота
заемането му)
трална плътност ва мощност (e.i.r.p.),
на средната мощ- определена в лента
ност (e.i.r.p.)
от 50 MHz
Следва да се използва режекторен филтър със затихване от 21 dB, за да се постигне ниво – 62,3 dBm/
6,650MHz. Възможно решение е прилагането на ал– 62,3 dBm/MHz – 21 dBm
6,6752 GHz
тернативни методи за намаляване на радиосмущенията, осигуряващи равностойна защита, като
например използването на екранирани отвори.
Могат да се прилагат алтернативни методи за
намаляване на радиосмущенията, осигуряващи
равностойна защита, като например използването
на екранирани отвори.
За защита на неподвижната спътникова радио
служба в радиочестотна лента 7,25-7,75 GHz и
метеорологичните спътници (MetSat) в радиочестотна лента 7,45-7,55 GHz се прилага следната
максимална спектрална плътност на средната
мощност (e.i.r.p.):
– 51,3 – 20*log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) за височини над 1000 m над земната повърхност, където
x е височината на въздухоплавателното средство
6,6752-8,5 GHz – 41,3 dBm/MHz 0 dBm
над земната повърхност в километри, и
– 71,3 dBm/MHz за височини до 1000 m над
земната повърхност.
За защита на метеорологичните спътници (MetSat)
в радиочестотна лента 7,75-7,9 GHz се прилага
следната максимална спектрална плътност на
средната мощност (e.i.r.p.):
– 44,3 – 20*log10(10 [km]/x [km]) (dBm/MHz) за
височини над 1000 m над земната повърхност,
където x е височината на въздухоплавателното
средство над земната повърхност в километри, и
– 64,3 dBm/MHz за височини до 1000 m над
земната повърхност.
8,5-10,6 GHz
– 65 dBm/MHz
– 25 dBm
Над 10,6 GHz
– 85 dBm/MHz
– 45 dBm
Тези устройства се използват
в затворени помещения или
ако се използват на открито,
не се прикрепят към неподвижна инсталация, неподвижна инфраструктура или
неподвижна външна антена.
Устройствата, използващи
свръхшироколентова технология (UWB), на борда на
въздухоплавателни средства
използват радиовръзки за
съобщителни цели във вътрешността на въздухоплавателното средство.

Други ограничения за
използването

Приложим
стандарт

С Т Р. 9 6
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на
мощността
Подвижни инНеподвижни инсталации
сталации (приДопълнителни параметри
Радиочестотна
(приложение А)
ложение Б)
(разпределение на каналите
лента/радиои/или достъп до канала и прамаксимална спекчестота
максимална
вила за заемането му)
м а к с и м а л н а трална плътност на
спектрална
спектрална плът- средната мощност
плътност на
ност на средната (e.i.r.p.) в хоризонтал
средната мощмощност (e.i.r.p.) ната равнина (под
ност (e.i.r.p.)
ъгъл от – 20° до 30°)
Под 1,73 GHz – 85 dBm/MHz – 85 dBm/MHz
– 85 dBm
1,73-2,2 GHz
– 65 dBm/MHz – 70 dBm/MHz
– 70 dBm
2,2-2,5 GHz
– 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz
– 50 dBm
Устройства, при които се използва механизъм Listen Before Talk
(LBT), са разрешени за използване с – 50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
мощност.
С цел защита на радиослужбите
2,5-2,69 GHz
– 65 dBm/MHz – 70 dBm/MHz
– 65 dBm
спектралната плътност на общата излъчена мощност на устройства, прикрепени към подвижни
инсталации, трябва да бъде с
10 dB под максималната спектрална плътност на средната
мощност.
За устройства, прикрепени към
подвижни инсталации се прила2,69-2,7 GHz
– 55 dBm/MHz – 75 dBm/MHz
– 70 dBm
га ограничаване на коефициента
на запълване до 10 % за секунда.
2,7-2,9 GHz
– 50 dBm/MHz – 70 dBm/MHz
– 70 dBm
Устройства, при които се използва механизъм Listen Before Talk
(LBT), са разрешени за използва2,9-3,4 GHz
– 50 dBm/MHz – 70 dBm/MHz
– 70 dBm
не с – 50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната
мощност.
С цел защита на радиослужби3,4-3,8 GHz
– 50 dBm/MHz – 70 dBm/MHz
– 50 dBm
те спектралната плътност на
Приложим
стандарт

БДС EN 302 498-1
БДС EN 302 498-2
БДС EN 302 435-1
EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33

Други ограничения за
използването

Тези устройства се използват в
затворени помещения или ако се
използват на открито, не се прикрепят към неподвижна инсталация, неподвижна инфраструктура
или неподвижна външна антена.
При устройства, прикрепени
към неподвижна инсталация, се
прилагат следните изисквания:
– предавателят да се изключва, ако машината не работи,
т.е. сензорното устройство да
функционира само при работеща
машина;
– за приложения за откриване на
обекти и определяне на характеристиките им (Object Discrimination
and Characterisation – ODC) да се
прилага управление на мощността на предавателя (TPC) с
динамичен обхват 10 dB;
– предавателят да е прикрепен
към неподвижна инсталация.
При уст ройства, прик репени
към подвижна инсталация, се
прилагат следните изисквания:
– предавателят да се включва
само при ръчно задействане
с незадържащ превключвател
(напр. това може да бъде сензор

Таблица 10.4. Сензорни устройства за материали, използващи свръхшироколентова технология (UWB)
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Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост на полето/максимална плътност на
мощността
Подвижни инНеподвижни инсталации
сталации (приДопълнителни параметри
Радиочестотна
(приложение А)
ложение Б)
(разпределение на каналите
лента/радиои/или достъп до канала и прамаксимална спекчестота
максимална
вила за заемането му)
м а к с и м а л н а трална плътност на
спектрална
спектрална плът- средната мощност
плътност на
ност на средната (e.i.r.p.) в хоризонтал
средната мощмощност (e.i.r.p.) ната равнина (под
ност (e.i.r.p.)
ъгъл от – 20° до 30°)
общата излъчена мощност на
устройства, прикрепени към
подвижни инсталации, трябва да
бъде с 5 dB под максималната
спектрална плътност на средната
мощност.
За устройства, прикрепени към
подвижни инсталации, се прилага ограничаване на коефициента
на запълване до 10 % за секунда.
3,8-4,8 GHz
– 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz
– 50 dBm
С цел защита на радиослужбите спектралната плътност на
общата излъчена мощност на
устройства, прикрепени към
подвижни инсталации, трябва да
бъде с 10 dB под максималната
4,8-5 GHz
– 55 dBm/MHz – 75 dBm/MHz
– 55 dBm
спектрална плътност на средната
мощност.
За устройства, прикрепени към
подвижни инсталации, се прилага ограничаване на коефициента
на запълване до 10 % за секунда.
5-5,25 GHz
– 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz
– 50 dBm
5,25-5,35 GHz – 50 dBm/MHz – 60 dBm/MHz
– 60 dBm
5,35-5,6 GHz
– 50 dBm/MHz – 50 dBm/MHz
– 50 dBm
5,6-5,65 GHz
– 50 dBm/MHz – 65 dBm/MHz
– 65 dBm
5,65-5,725 GHz – 50 dBm/MHz – 60 dBm/MHz
– 60 dBm
5,725-8,5 GHz – 50 dBm/MHz – 50 dBm/MH
– 50 dBm
8,5-10,6 GHz
– 65 dBm/MHz – 65 dBm/MHz
– 65 dBm
Над 10,6 GHz – 85 dBm/MHz – 85 dBm/MHz
– 85 dBm
за присъствието на ръката на
оператора) и при контакт с изследвания материал или при
непосредствена близост до него,
а излъчването да бъде насочено
в посока към обекта (напр. определяна чрез сензор за близост
или наложена от механичната
конструкция);
– предавателят да се изключва, ако машината не работи,
т.е. сензорното устройство да
функционира само при работеща
машина.
Съответствието с граничните
стойности, посочени за подвижни
инсталации, трябва да бъде гарантирано, когато устройството е
върху представителна структура
от изследвания материал (напр.
представителна стена, определена в БДС EN 302 435-1 или БДС
EN 302 498-1).
Пиковата мощност (в dBm),
измерена в честотна лента от
50 MHz, трябва да е по-малка
от граничната стойност, която
се получава, като към граничната стойност за максималната
спектрална плътност на средната
мощност (в dBm/MHz) се добави
коефициент за преобразуване
(25 dB).

Други ограничения за
използването

Приложим
стандарт
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Максимална излъчена
мощност

4 W e.r.p. при ъглова модулация;
4 W e.r.p. при амплитудна
модулация с две странични
ленти (DSB) (измерена като
средна квадратична мощност);
12 W e.r.p. при амплитудна
модулация с една странична лента (SSB) (измерена
като пикова мощност (peak
envelope power РЕР)

Радиочестотна
лента

26,96-27,41 MHz
с
изключен ие на че с т о ти 26,995 MHz;
2 7,0 45 M H z;
2 7,0 9 5 M H z;
2 7,14 5 M H z и
27,195 MHz

носеща
честота
[MHz]
26,965
26,975
26,985
27,005
27,015
27,025
27,035
27,055
27,065
27,075
27,085
27,105
27,115
27,125
27,135
27,155
27,165
27,175
27,185
27,205

номер
на канал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

номер
на канал
27,215
27,225
27,235
27,245
27,255
27,265
27,275
27,285
27,295
27,305
27,315
27,325
27,335
27,345
27,355
27,365
27,375
27,385
27,395
27,405

носеща
честота
[MHz]

Други ограничения за
използването

Модулация:
– ъглова (честотна – F3E, или фазова – G3E) с използване на предварителна и обратна корекция);
– амплитудна с една странична лента
(SSB) с потисната носеща, използваща долна или горна странична
лента – J3E;
10 kHz
– амплитудна с две странични ленти
с и м п л е к(DSB) – A3E.
сен режим
Допускат се всички видове външни
антени, с изключение на насочени
антени с усилване в хоризонталната
равнина.
Използват се стационарни антени с
височина не по-голяма от:
– 6 m над сградите и дърветата;
– 16 m над земната повърхност.

канално
отстояние

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп до канала и правила
за заемането му)

2. Точка 3 се изменя така:
„3. Радиосъоръжения, работещи в радиочестотния обхват СВ 27 MHz:

ДЪРЖАВЕН

“

БДС EN 300 433
БДС EN 300 433-1
БДС EN 300 433-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-13

Приложим
стандарт
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500 mW e.r.p.

3

446,13125

446,10625
446,11875

1
2

6

4
5

10

446,16875

446,14375
446,15625

84,8125

-

7
8

10

-

446,18125
446,19375

84,9875

БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 166-2
БДС EN 300 296-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5

Този набор от условия за използване се
прилага за аналогови PMR446.
Максималното време за изключване на
носещата честота на предавателя при
липса на манипулация е 180 s.
Радиосъоръженията, които нямат бутон за
преминаване в разговорен режим (Push-To12,5 kHz Talk (PTT), трябва да имат възможност за
с и м - гласово активиране (VOX (Voice activation
п лекс ен exchange).
режим Използва се само вградена антена. Не се
допуска използването на базови станции,
ретранслатори и фиксирана инфраструктура. Всички радиосъоръжения трябва да
имат възможност за приемане.
Използват се стабилни приемници, както е определено в ETSI TS 103 236 или
еквивалентни технически спецификации.

ВЕСТНИК

“

БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 296-1
БДС EN 300 296-2
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5

Модулация: ъглова (честотна или фазова).
Не се допуска използването на насочени антени с усилване в хоризонталната
равнина.
Използват се стационарни антени с височина не по-голяма от:
– 6 m над сградите и дърветата;
– 16 m над земната повърхност.
Използват се базови станции, разположени
на надморска височина не по-голяма от
800 m извън населени места.

ДЪРЖАВЕН

446,1446,2 MHz

38,5625

10

Приложим
стандарт

Други ограничения за използването

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/
или достъп до канала и правила за заемането му)
МаксималРадиочестотна
на излъчелента
на мощност номер носеща номер носеща номер носеща канално
на ка- честота на ка- честота на ка- честота отсто
нал
[MHz]
нал
[MHz]
нал
[MHz]
яние
1
38,4500
1
84,7000
1
84,8750
2
38,4625
2
84,7125
2
84,8875
3
38,4750
3
84,7250
3
84,9000
38,443754
38,4875
4
84,7375
4
84,9125
38,56875 MHz,
12,5 kHz
5
38,5000
5
84,7500
5
84,9250
84,69375с и м 5 W e.r.p.
6
38,5125
6
84,7625
6
84,9375 п лекс ен
84,81875 MHz
7
38,5250
7
84,7750
7
84,9500 режим
и 84,8687584,99375 MHz
8
38,5375
8
84,7875
8
84,9625
9
38,5500
9
84,8000
9
84,9750

3. Точка 4 се изменя така:
„4. PMR радиосъоръжения, работещи в радиочестотни обхвати 50 MHz, 80 MHz и 446 MHz

С Т Р. 1 0 0
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приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
приемане (Космос-Земя)

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)

предаване (Земя-Космос) 30 dBm e.i.r.p.

137-138 MHz
148,0-150,05 MHz
399,90-400,05 MHz
400,15-401 MHz

1518,0-1525,0 MHz
1525,0-1544,0 MHz
1545,0-1559,0 MHz
1610,0-1626,5 MHz
1613,8-1626,5 MHz
1626,5-1645,5 MHz
1646,5-1660,5 MHz
1670,0-1675,0 MHz
1980,0-2010,0 MHz
2170,0-2200,0 MHz
2483,5-2500,0 MHz

1613,8-1626,5 MHz

-

-

Посока

Радиочестотна
лента

Приложим
стандарт

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от мобилни земни
спътникови терминали, работещи в
подвижна спътникова радиослужба.

Радиочестотната лента е разпределена за използване от мобилни
земни станции само за предаване
на негласови съобщения.
Мобилните земни станции трябва да
работят в съответствие с условията
на забележка 282 от Националния
план за разпределение на радиочестотния спектър (забележка 5.364
от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения).
Нивото на нежеланите излъчвания
не трябва да надвишава ограниченията, определени в таблица 1 на
Приложение 1 на Препоръка ITU-R
М.1343-1.
Коефициент на запълване: ≤ 1 %.
Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

301
301
301
301
301
302
301
301

426
441
442
444
681
574
489-1
489-20

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от мобилни земни
станции от глобални спътникови
системи, използващи спътници на
негеостационарни орбити за преБДС EN 301 721
доставяне на мобилни спътникови
БДС EN 301 489-1
персонални електронни съобщителБДС EN 301 489-20
ни услуги, включващи предаване на
данни с ниска скорост, изпращане
на съобщения, определяне на местоположение и други негласови
приложения.

Други ограничения за
използването

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)

4. Точка 6 се изменя така:
„6. Радиосъоръжения, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи
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Всички останали па12,5 dB(W/MHz) максималприемане (Космос-Земя)
раметри се определят
на спектрална плътност
приемане (Космос-Земя)
от оператора на спътна e.i.r.p.;
предаване (Земя-Космос)
никовата електронна
16,3 dBW e.i.r.p.
съобщителна мрежа.

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, Всички останали паприемане (Космос-Земя)
по-голямо от 1800 m от охра- рамет ри се опредепредаване (Земя-Космос)
няемите граници на летище. лят от оператора на

10,70-11,70 GHz
12,5-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz

10,70-12,75 GHz
14,00-14,25 GHz

Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на LEST
и HEST спътникови терминали.
Когато антената е свързана към
повече от един предавател или предавателят осигурява повече от една
носеща честота (работа с няколко
носещи), нивото на e.i.r.p. е сумата
от всички едновременни излъчвания
от основната диаграма на излъчване
на антената.
Не се допуска използването на
HEST спътникови терминали на
разстояние, по-малко от 500 m от
охраняемите граници на летище.
В случай, че HEST трябва да работи
в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях, е необходима
координация и издаване на разрешение за ползване на радиочестотен
спектър след съгласуване с Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА).
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции на борда на въздухоплавателни средства (AES).
Спазват се техническите и експлоатационните изисквания, определени в
Препоръка ITU-R M.1643 на Международния съюз по далекосъобщения.
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции на борда на плавателни
съдове (ESV).
Спазват се техническите и експлоатационните изисквания, определени в Резолюция 902 (WRC-03) на
Международния съюз по далеко
съобщения.
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции, монтирани на влакове.

Други ограничения за
използването

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

428
459
489-1
489-12

ВЕСТНИК
БДС EN 302 448
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 302 340
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 302 186
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя) 50 dBW e.i.r.p.
предаване (Земя-Космос)

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

10,70-11,70 GHz
12,5-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz

34 dBW e.i.r.p. (LEST)
55 dBW e.i.r.p. на разстояние,
по-голямо от 1800 m от
охраняемите граници на
летище (HEST).
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от
охраняемите граници на
летище (HEST).

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

Посока

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)

10,70-12,75 GHz
19,70-20,20 GHz
14,00-14,50 GHz
29,50-30,00 GHz

Радиочестотна
лента

С Т Р. 1 0 2
БРОЙ 74

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

Максимална плътност на
e.i.r.p. за линейно поляризираната компонента във
всяка посока на φ от оста на
главния хоризонтален лъч:
33 – 25 log φ dBW/40 kHz,
когато 2,5° ≤ φ ≤ 7,0°;
+12 dBW/40 kHz, когато
7,0° < φ ≤ 9,2°;
36 – 25 log φ dBW/40 kHz,
когато 9,2° < φ ≤ 48°;
– 6 dBW/40 kHz, когато
48° < φ ≤ 180°.
Максимална плътност на
e.i.r.p. за кръстосано поляризираната компонента
във всяка посока на φ от
оста на главния хоризонтален лъч
23 – 25 log φ dBW/40 kHz,
когато 2,5° ≤ φ ≤ 7,0°;

10,70-12,75 GHz
14,00-14,50 GHz

10,70-11,70 GHz
12,50-12,75 GНz
12,75-13,25 GHz
14,00-14,50 GHz

Приложим
стандарт

Посочените технически изисквания се прилагат по отношение на
транспортируеми земни станции за
репортажни цели SNG TES.
БДС EN 301 430
Не се допуска използване на транс- БДС EN 301 489-1
портируеми земни станции за репор- БДС EN 301 489-12
тажни цели SNG TES на разстояние,
по-малко от 500 m от охраняемите
граници на летище.

В случай че земните станции трябва
да работят в охраняемите граници
на летище или на 500 m от тях, е
необходима координация и издаване
на разрешение за ползване на радио
честотен спектър след съгласуване
с Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“
(ГД ГВА).
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции, монтирани на превозно
средство.
В случай че земните станции трябва БДС EN 302 977
да работят в охраняемите граници БДС EN 301 489-1
на летище или на 500 m от тях, е БДС EN 301 489-12
необходима координация и издаване
на разрешение за ползване на радио
честотен спектър след съгласуване
с ГД ГВА.

Други ограничения за
използването

ДЪРЖАВЕН

приемане (Космос-Земя)
приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

Посока

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
50 dBW e.i.r.p. на разстоя- сп ът н и ковата елекние от 500 m до 1800 m от тронна съобщителна
охраняемите граници на мрежа.
летище.

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m
от охраняемите граници
приемане (Космос-Земя) на летище.
предаване (Земя-Космос) 50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от
охраняемите граници на
летище.

Радиочестотна
лента

БРОЙ 74
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.
ESOMPs мрежите работят под контрола на
система за управление
на мрежата (Network
Control Facility – NCF).
E SOM Ps м р еж и т е
следва да имат функция за самоуправлен ие и а вт омат и чен
механизъм за намаляване на e.i.r.p. или
прекъсване на излъчванията.

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m
от охраняемите граници
на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от
охраняемите граници на
летище.
За ESOMPs, работещи в радиочестотните ленти 17,3019,70 GHz и 27,5-27,8185
GHz, 28,4545-28,9385 GHz
и 29,4625-29,50 GHz:
 Спектралната плътност на
еквивалентната изотропно
излъчена мощност e.i.r.p.
извън оста (the off-axis e.i.r.p.
spectral density), излъчена от
ESOMP в радиочестотните

приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

34 dBW e.i.r.p.
55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m
приемане (Космос-Земя) от охраняемите граници
приемане (Космос-Земя) на летище.
предаване (Земя-Космос) 50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от
охраняемите граници на
летище.

Посока

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
+2 dBW/40 kHz, когато
7,0° < φ ≤ 9,2°;
φ – ъгълът в градуси между
оста на главния лъч и посоката на измерване.
Посочените технически изисквания се прилагат по отношение на
некоординирани земни станции от
неподвижна спътникова радиослужба, включително станции с висока
плътност HDFSS.
Не се допуска използване на некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба
на разстояние, по-малко от 500 m
от охраняемите граници на летище.
В случай че некоординираната земна
станция трябва да работи в охраняемите граници на летище или на
500 m от тях, е необходима координация и издаване на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър
след съгласуване с ГД ГВА.
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции на мобилни платформи
ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи. ESOMPs,
работещи с геостационарни спътникови мрежи, могат да бъдат монтирани на въздухоплавателни средства,
плавателни съдове или сухопътни
превозни средства, както и преносими устройства, използвани в движение или при временни спирания.
Не се допуска използване на ESOMPs
на разстояние, по-малко от 500 m
от охраняемите граници на летище.
В случай че ESOMP трябва да работи
в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях, е необходима координация и издаване на разрешение

Други ограничения за
използването

БДС EN 303 978
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН

17,30-20,20 GHz
27,5-27,8185 GHz
28,4545-28,9385 GHz
29,4625-30 GHz

17,30-17,70 GHz
19,7-20,2 GHz
29,5-30 GHz

Радиочестотна
лента

С Т Р. 1 0 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

Радиочестотна
лента

Посока

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
ленти 27,8285-28,4445 GHz
и 28,9485-29,4525 GHz, е
ограничена до -35 dBW/
MHz по посока 3 градуса
или по-малко над локалната хоризонтална равнина
на ESOMP терминала. Това
ограничение се прилага
от ESOMP терминали на
сушата, в международни
или вътрешни води. Offaxis (извън оста) се отнася
до ъгли, по-големи от 7°
от оста на главния лъч,
или на ъгъл, по-голям от
обявения минимален ъгъл
на елевация на ESOMP, в
зависимост от това, кое от
двете е по-ниско.
 Ъг ъл на елеваци я на
антената: ≥3°.
 За ESOMPs, монтирани
на самолет, плътност та
на потока на мощността
(PFD) в dB(W/m 2) на земната повърхност за референтна честотна лента с
широчина 14 MHz е:
– 124,7 for 0° ≤ δ ≤ 0,01°
– 120,9 + 1,9 log10 (δ) for
0,01° < δ ≤ 0,3°
– 116,2 + 11,0 log10 (δ) for
0,3° < δ ≤ 1,0°
– 116,2 + 18,0 log10 (δ) for
1,0° < δ ≤ 2,0°
– 117,9 + 23,7 log10 (δ) for
2,0° < δ ≤ 8,0°
– 96,5 for 8,0° < δ ≤ 90,0°,
където δ е ъгълът на при
стигане на лъча на земната
повърхност в градуси. Когато се оценява съответствието с PFD маската, трябва
за ползване на радиочестотен спектър след съгласуване с ГД ГВА.
ESOMPs, които използват затворена
система за проследяване на спътниковия сигнал, трябва да работят
с алгоритъм, който е устойчив за
улавяне и проследяване на съседни
спътникови сигнали. ESOMPs незабавно прекратява излъчванията
си, когато установи, че се е извършило непредназначено спътниково
проследяване или такова е на път
да се случи.
При откриване на грешка, която
може да причини вредни смущения
на неподвижна и неподвижна спътникова радиослужба, ESOMPs незабавно прекратява излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на
приемане в радиочестотна лента
17,30-17,70, са без право на защита
от смущения от BSS фидерни линии,
работещи в същата радичестотна
лена.
ESOMPs, работещи в режим на
приемане в радиочестотна лента
17,70-19,70 GHz, са без право на
защита от смущения от станции от
неподвижна радиослужба, работещи
в същата радичестотна лена.
ESOMPs, работещи в международни
води или в международно въздушно пространство, които могат да
предават в радиочестотна лента
27,50-30,00 GHz, трябва да осигуряват
защита на системите от неподвижна
радиослужба.

Други ограничения за
използването

Приложим
стандарт

БРОЙ 74
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

Посока

приемане (Космос-Земя)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)
предаване (Земя-Космос)

Радиочестотна
лента

17,30-20,20 GHz
27,5-27,8185 GHz
28,4545-28,9385 GHz
29,5-30 GHz

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
да се взема предвид поглъщането в атмосферата и
всяко затихване вследствие
на корпуса на самолета.
 За ESOMPs, монтирани
на плавателен съд, праговата стойност на PFD на
линията на най-големия
отлив на височина 20 м над
средното морско равнище
е -109 dB(W/m 2) за референтна честотна лента с
широчина 14 MHz. Когато
се оценява съответствието
с праговата стойност на
PFD, процентът от времето,
който трябва да се използва
в модела на разпространение, трябва да бъде 0,007 %.
55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m
от охраняемите граници
на летище.
Всички останали па50 dBW e.i.r.p. на разстоя- раметри се определят
ние от 500 m до 1800 m от от оператора на спътохраняемите граници на никовата електронна
летище.
съобщителна мрежа.
За ESOMPs, работещи в ра- ESOMPs мрежите радиочестотните ленти 17,30- ботят под контрола на
19,70 GHz и 27,5-27,8185 система за управление
GHz и 28,4545-28,9385 GHz: на мрежата (Network
 Спектралната плътност Control Facility – NCF).
на ек вивалентната изо E S O M P s м р е ж и т е
тропно излъчена мощност следва да имат функe.i.r.p. извън оста (the off- ция за самоуправлеaxis e.i.r.p. spectral density), н ие и а вт омат и чен
из л ъчена о т E SOM P в механизъм за намар а д и о ч е с т о т н и т е л е н - ляване на e.i.r.p. или
ти 27,8285-28,4445 GHz и прекъсване на излъч28,9485-29,1 GHz, е огра- ванията.
ничена до -35 dBW/MHz
по посока 3 градуса или
по-малко над локалната
Приложим
стандарт

ДЪРЖАВЕН
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на земни
станции на мобилни платформи
ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови мрежи. ESOMPs,
работещи в негеостационарни спътникови мрежи, могат да бъдат монтирани на плавателни съдове или
сухопътни превозни средства, както
и преносими устройства, използвани в движение или при временни
БДС EN 303 979
спирания.
БДС EN 301 489-1
Не се допуска използване на ESOMPs
БДС EN 301 489-12
на разстояние, по-малко от 500 m
от охраняемите граници на летище.
В случай че ESOMP трябва да работи
в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях, е необходима
координация и издаване на разрешение за ползване на радиочестотен
спектър след съгласуване с ГД ГВА.
ESOMPs, които използват затвор ена сис т ема за п р о с лед я ва не
на спът никови я сиг на л, т рябва

Други ограничения за
използването

С Т Р. 1 0 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 74

Посока

хоризонтална равнина на
ESOMP терминала. Това
ограничение се прилага
от ESOMP терминали на
сушата, в международни
или вътрешни води. Offaxis (извън оста) се отнася
до ъгли, по-големи от 7 °
от оста на главния лъч,
или на ъгъл, по-голям от
обявения минимален ъгъл
на елевация на ESOMP, в
зависимост от това, кое от
двете е по-ниско.
 Ъг ъл на елеваци я на
антената: ≥ 3°.
 За ESOMPs, монтирани
на плавателен съд, праговата стойност на PFD на
линията на най-големия
отлив на височина 20 m над
средното морско равнище
е -109 dB(W/m 2) за референтна честотна лента с
широчина 14 MHz. Когато
се оценява съответствието
с праговата стойност на
PFD, процентът от времето,
който трябва да се използва
в модела на разпространение, трябва да бъде 0,007 %.

Всички останали параметри се определят
от оператора на спътниковата електронна
съобщителна мрежа.

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
Приложим
стандарт

ВЕСТНИК
Посочените технически изисквания
се прилагат по отношение на некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба. БДС EN 301 360
Не се допуска използване на неко- БДС EN 301 489-1
ординирани земни станции от не- БДС EN 301 489-12
подвижна спътникова радиослужба
на разстояние, по-малко от 500 m
от охраняемите граници на летище.

да работят с алгоритъм, който е
устойчив за улавяне и проследяване
на съседни спътникови сигнали.
ESOMPs незабавно прекратява излъчванията си, когато установи, че
се е извършило непредназначено
спътниково проследяване или такова
е на път да се случи.
При откриване на грешка, която
може да причини вредни смущения
на неподвижна и неподвижна спътникова радиослужба, ESOMPs незабавно прекратява излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на
приемане в радиочестотна лента
17,30-17,70, са без право на защита
от смущения от BSS фидерни линии,
работещи в същата радичестотна
лента.
ESOMPs, работещи в режим на
приемане в радиочестотна лента
17,70-19,70 GHz, са без право на
защита от смущения от станции от
неподвижна радиослужба, работещи
в същата радичестотна лена.
ESOMPs, работещи в международни
води или в международно въздушно пространство, които могат да
предават в радиочестотна лента
27,50-29,1 GHz, трябва да осигуряват
защита на системите от неподвижна
радиослужба.

Други ограничения за
използването

ДЪРЖАВЕН

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m
от охраняемите граници
на летище.
27,5-27,8185 GHz
предаване (Земя-Космос)
50 dBW e.i.r.p. на разстоя28,4545-28,9385 GHz предаване (Земя-Космос)
ние от 500 m до 1800 m от
29,4625-29,5 GHz
предаване (Земя-Космос)
охраняемите граници на
летище.
 Спектралната плътност на
еквивалентната изотропно

Радиочестотна
лента
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Посока

Допълнителни парамеМ а к с и м а л н а и з л ъч е н а три (разпределение на
м о щ н о с т / м а к с и м а л н а каналите и/или достъп
плътност на мощността до канала и правила за
заемането му)
излъчена мощност e.i.r.p.
извън оста (the off-axis e.i.r.p.
spectral density), излъчена от
една некоординирана земна станция в радиочестотните ленти 27,8285-28,4445
GHz и 28,9485-29,4525 GHz,
е ограничена до -35 dBW/
MHz по посока 3 градуса
или по-малко над локалната хоризонтална равнина
на некоординирани земни
станции. Off-axis (извън
оста) се отнася до ъгли,
по-големи от 7 ° от оста на
главния лъч, или на ъгъл,
по-голям от обявения минимален ъгъл на елевация
на ESOMP, в зависимост
от това, кое от двете е
по-ниско.
 Ъг ъл на елеваци я на
антената: ≥ 3°.
Трябва да се използва автоматично управление на
мощност та и/или автоматично управление на
усилването на борда на
спътника.
В случай че некоординираната земна
станция трябва да работи в охраняемите граници на летище или на
500 m от тях, е необходима координация и издаване на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър
след съгласуване с ГД ГВА.

Други ограничения за
използването

Приложим
стандарт

Приложение

Максимална излъчена мощност/максимална
плътност на мощността

Зона на обслужване: < 500 m.
Минимално усилване на предавателната
антена: 0 dBi.
Минимално усилване на приемната антена: 6 dBi.

Други ограничения за използването

БДС
БДС
БДС
БДС

EN 302 064-1
EN 302 064-2
EN 301 489-1
EN 301 489-28

Приложим
стандарт

ВЕСТНИК

2010-2025 MHz
– 7 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 20102025-2110 MHz
2025 MHz;
2300-2400 MHz Безжична видеока- 6 dBW e.i.r.p. за радиочестотни ленти 2025-2110 MHz,
10,00-10,15 GHz мера
2300-2400 MHz и 10,00-10,15 GHz;
21,2-21,4 GHz
13 dBW e.i.r.p. за радиочестотни ленти 21,2-21,4 GHz
47,20-48,50 GHz
и 47,2-48,50 GHz.

Радиочестотна
лента

ДЪРЖАВЕН

“
5. Точка 7 се изменя така:
„7. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE),
SAP/SAB, включително ENG/OB

Радиочестотна
лента

С Т Р. 1 0 8
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Преносима ви деовръзка

Мобилна видеовръзка (на превозно или
летателно средство)

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz
10,00-10,15 GHz

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz

10,00-10,15 GHz
21,2-21,4 GHz

Други ограничения за използването

Зона на обслужване: < 2 km.
Минимално усилване на предавателната
16 dBW e.i.r.p.
антена: 6 dBi.
Минимално усилване на приемната антена: 17 dBi.
Зона на обслужване: < 10 km.
10 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 2010-2025 MHz. Минимално усилване на предавателната
26 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 2025-2110 MHz антена: 3 dBi.
и 2300-2400 MHz.
Минимално усилване на приемната антена: 13 dBi.
Зона на обслужване: < 80 km.
Минимално усилване на предавателната
40 dBW e.i.r.p.
антена: 13 dBi.
Минимално усилване на приемната антена: 17 dBi.

Максимална излъчена мощност/максимална
плътност на мощността

Приложим
стандарт

тип

LTE 1800, честотно разделяне на каналите
(FDD)
UMTS 2100, честотно разделяне на каналите
(FDD)

GSM в съответствие с GSM стандартите, както са публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по-конкретно:
БДС EN 301 502, БДС EN 301 511 и БДС EN 302 480
или еквивалентни спецификации.
LTE в съответствие с LTE стандартите, публикувани от
ETSI, и по-конкретно БДС EN 301 908-1, БДС EN 301 908-13,
БДС EN 301 908-14 и БДС EN 301 908-15 или еквивалентни
спецификации.
UMTS в съответствие с UMTS стандартите, публикувани от
ETSI, и по-конкретно БДС EN 301 908-1, БДС EN 301 908-2,
БДС EN 301 908-3 и БДС EN 301 908-11 или еквивалентни
спецификации.

система

По времето, когато е разрешена употребата на MCA услуги на борда на въздухоплавателното средство, трябва да
бъдат предотвратени опитите на мобилните терминали,
приемащи в радиочестотните ленти, посочени по-долу,
да се свържат със съответните наземни мобилни мрежи:
460-470 MHz – CDMA2000, FLASH OFDM;
791-821 MHz – LTE;
921-960 MHz – GSM, UMTS, LTE и WiMAX;
1805-1880 MHz – GSM, UMTS, LTE и WiMAX;
2110-2170 MHz – UMTS, LTE;
2570-2620 MHz – UMTS, LTE и WiMAX;
2620-2690 MHz – UMTS и LTE.

Предотвратяване на връзката между мобилните
терминали и наземните мрежи

ВЕСТНИК

1710-1785 MHz
(предаване)
1805-1880 MHz
(приемане)
1920-1980 MHz
(предаване)
2110-2170 MHz
(приемане)

1710-1785 MHz
(предаване)
GSM 1800
1805-1880 MHz
(приемане)

радиочестотна
лента

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за предоставяне на МСА услуги

Таблица 1. Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за МСА услугите, и изисквания за предотвратяване на връзката между мобилните терминали и наземните мрежи

“
6. Точка 8 се изменя така:
„8. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги)

Приложение

Радиочестотна
лента
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Таблица 2. Технически параметри

– 17,0

– 14,5

– 12,6

– 11,0

– 9,6

– 8,5

3000

4000

5000

6000

7000

8000

– 10,5

– 11,6

– 12,9

– 14,5

– 16,5

– 19,0

– 4,4

– 5,6

– 6,9

– 8,5

– 10,5

– 13,0

9,5

8,3

7,0

5,4

3,5

1,0

10,4

9,3

7,9

6,3

4,4

1,9

1. Минималната височина над нивото
на земната повърхност, над която се
намира във всеки един момент въздухоплавателното средство, за всяко предаване от функционираща MCA система е
3000 метра.
2. При експлоатация бордовата BTS трябва
да ограничава предавателната мощност на
всички мобилни GSM терминали, предаващи в радиочестотния обхват 1800 MHz,
до номинална стойност 0 dBm/200 kHz
при всички етапи на комуникация, включително при първоначалния достъп.
3. При експлоатация бордовият В-възел
трябва да ограничава мощността на всички мобилни LTE терминали, предаващи
в радиочестотния обхват 1800 MHz, до
номинална стойност от 5 dBm/5 MHz при
всички етапи на комуникация.
4. При експлоатация бордовият В-възел
трябва да ограничава мощността на всички мобилни UMTS терминали, предаващи
в радиочестотния обхват 2100 MHz, до
номинална стойност от – 6 dBm/3,84 MHz
при всички етапи на комуникация, а
максималният брой потребители следва
да не надвишава 20.

Експлоатационни
изисквания

3,8

2,9

1,8

0,5

– 1,1

– 3,3

GSM 1800 MHz
dBm/200 kHz

5

5

5

5

3,9

1,7

LTE
1800 MHz
dBm/5 MHz

7

7

7

7

5,6

3,1

“

UMTS 2100 MHz
dBm/3,84 MHz

Максимална еквивалентна изотропно излъчвана
мощност извън въздухоплавателното средство от
мобилния терминал

ДЪРЖАВЕН

7,65

6,49

5,15

3,57

1,63

– 0,87

Височина над
Максимална стойност на плътността на еквивалентната изотропно излъчвана мощност,
нивото на земгенерирана от NCU/бордова BTS/бордовия В-възел извън въздухоплавателното средство
ната повърхност, над която
се намира във
всеки един мо- 460-470 MHz 791-821 MHz 921-960 MHz 1805-1880 MHz 2110-2170 MHz 2570-2690 MHz
мент въздухо dBm/1,25 MHz dBm/10 MHz dBm/200 kHz dBm/200 kHz dBm/3,84 MHz dBm/4,75 MHz
плавателното
средство, m

С Т Р. 1 1 0
ВЕСТНИК
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GSM900

тип

5 dBm
GSMOBV
GSM
система – електронна съобщителна мрежа,
която съответства
на GSM стандартите, публикувани от
Европейския инсти- 0 dBm
тут за стандарти в
далекосъобщенията, и по-специално
на БДС EN 301 502
и БДС EN 301 511.

система

– 102 dBm/5 MHz
(CPICH, измерена
на палубата на плавателния съд)

– 80 dBm/200 kHz
(и з м е р е н а в ъ в
външ н и зон и на
п лавателни я съд
при коефициент на
усилване на антената при измерването 0 dBi)

Предавателна мощност/плътност
на мощността
максимална
излъчена изходна мощност за
мобилни термимаксимална
нали, използва- плътност на мощни на борда на
ността на базоплавателния съд вата станция на
и под контроплавателен съд
ла на базовата
станция на плавателния съд
Използват се методи за намаляване на радиосмущенията,
които осигуряват резултати, най-малко равностойни на
следните показатели на базата на GSM стандартите:
– на разстояние между две и три морски мили от изходната
линия чувствителността на приемника и прагът на разпадане на връзката (ACCMIN1 и минимално RXLEV2 ниво) на
мобилните терминали, използвани на борда на плавателен
съд, са равни на или надхвърлят – 70 dBm/200 kHz, а между
три и дванадесет морски мили от изходната линия – равни
на или надхвърлят – 75 dBm/200 kHz;
– функцията предаване с прекъсване на излъчването3 следва
да бъде активирана в режим на предаване на MCV системата;
– зададена е минималната стойност на параметъра за компенсиране на закъснението (timing advance)4 на базовата
станция на плавателния съд.
Максималната широчина на честотната лента на един канал
е 5 MHz (дуплексна).
Използват се методи за намаляване на радиосмущенията,
които осигуряват резултати, най-малко равностойни на
следните показатели:
– на разстояние между две и дванадесет морски мили от
изходната линия критерият за качество минимално ниво
на приемане на сигнала в клетката (qRxLevMin) е равен
на или надхвърля – 87 dBm/5 MHz;
– таймерът за неактивност на системата (RRC – Radio
Resource Control) e 2 секунди;
– параметърът за компенсиране на закъснението (timing
advance)4 трябва да бъде зададен в съответствие с обхвата
на клетката на антенната система, който е 600 m;
– таймерът за избор на мрежа в териториални води е 10 мин.;
– централната носеща честота на системата не трябва да
бъде настроена на носещите честоти на наземната мрежа.

Достъп до канал и правила за заемането му

Предоставящата MCV
услуги система не се
използва на разстояние,
по-малко от две морски
мили 5 от изходната линия съгласно Конвенцията на Организацията
на обединените нации
по морско право.
На разстояние от две
до дванадесет морски
мили от изходната линия базовата станция на
плавателен съд използва
само вътрешни антени.

Предоставящата MCV
услуги система не се
използва на разстояние
по-малко от две морски
мили 5 от изходната линия съгласно Конвенцията на Организацията
на обединените нации
по морско право.
На разстояние от две
до дванадесет морски
мили от изходната линия базовата станция на
плавателен съд използва
само вътрешни антени.

Експлоатационни изисквания

ДЪРЖАВЕН

UMTSOBV
UMTS – електронна съобщителна
мрежа, която съответства на UMTS
стандартите, публикувани от Европей1920-1980 MHz
UMTS2100 ск и я инст и т у т за 0 dBm/5 MHz
2110-2170 MHz
стандарти в далекосъобщенията, и
по-конкретно БДС
EN 301 908-1, БДС
EN 301 908-2, БДС
EN 301 908-3 и БДС
EN 301 908-11

1710-1785 MHz
GSM1800
1805-1880 MHz

880-915 MHz
925-960 MHz

радиочестотна
лента

Радиочестотни ленти и системи, които са
разрешени за предоставяне на МСV услуги

7. Точка 9 се изменя така:
„9. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (MCV услуги)

БРОЙ 74
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тип

Предоставящата MCV
услуги система не се
използва на разстояние
по-малко от четири морски мили5 от изходната
линия съгласно Конвенцията на Организацията
на обединените нации
по морско право.
На разстояние от четири
до дванадесет морски
мили от изходната линия базовата станция на
плавателен съд използва
само вътрешни антени.

Експлоатационни изисквания

ВЕСТНИК

ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission) или DTX; съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
Една морска миля е равна на 1852 метра.“

– 120 dBm/15kHz
( – 98 dBm/5 MHz)
(измерена на палубата на плавателния съд)

Максималната широчина на честотната лента на един кавал
е 5 MHz (дуплексна).
Използват се методи за намаляване на радиосмущенията,
които осигуряват резултати, най-малко равностойни на
следните показатели:
– на разстояние между четири и дванадесет морски мили
от изходната линия критерият за качество минимално ниво
на приемане на сигнала в клетката (qRxLevMin) е равен на
или надхвърля – 105 dBm/15kHz ( – 83 dBm/5 MHz);
– таймерът за неактивност на системата (RRC – Radio
Resource Control) e 2 секунди;
– параметърът за компенсиране на закъснението (timing
advance)4 трябва да бъде зададен в съответствие с обхвата
на клетката на антенната система, който е 400 m;
– таймерът за избор на мрежа в териториални води е 10 мин.;
– централната носеща честота на системата не трябва да
бъде настроена на носещите честоти на наземната мрежата;
– в международни води предавателната мощност на мобилните терминали, свързани към системата, трябва да бъде
в съответствие със следната формула:
UE Tx Power (dBm) = 2+(D-12)*0,75, където UE Tx Power
е предавателната мощност на мобилните терминали; D е
разстоянието от изходната линия съгласно Конвенцията на
Организацията на обединените нации по морско право и
12<D<=41 морски мили 5.

Достъп до канал и правила за заемането му

ДЪРЖАВЕН

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

LTEOBV
LT E – е л е к т р о н на съобщителна
мрежа, която съответства на LTE
стандартите, публикувани от Европейския инстит у т 0 dBm (PcMax)
за стандарти в далекосъобщенията, и
по-конкретно БДС
EN 301 908-1, БДС
EN 301 908-13, БДС
EN 301 908-14 и БДС
EN 301 908-15

система

Предавателна мощност/плътност
на мощността
максимална
излъчена изходна мощност за
мобилни термимаксимална
нали, използва- плътност на мощни на борда на
ността на базоплавателния съд вата станция на
и под контроплавателен съд
ла на базовата
станция на плавателния съд

112

2500-2570 MHz
LTE2600
2620-2690 MHz

1710-1785 MHz
LTE1800
1805-1880 MHz

радиочестотна
лента

Радиочестотни ленти и системи, които са
разрешени за предоставяне на МСV услуги
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ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 10. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
7501

РЕШЕНИЕ № 434
от 29 август 2016 г.
за изменение на Техническите изисквания за
работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ, бр. 92 от
2007 г.; изм., бр. 48 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.;
попр., бр. 45 от 2010 г.; изм., бр. 94 от 2010 г.,
бр. 65 от 2011 г.; попр., бр. 68 от 2011 г.; изм.,
бр. 101 от 2012 г. и бр. 51 от 2013 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се заличава.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се заличава.
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2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3 и се изменят така:
„2. PMR/PAMR в обхвати 420 MHz и 460
MHz – приложение № 2;
3. CDMA – PAMR в обхват 460 MHz – приложение № 3.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване
на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 4, и всички
действащи в Република България стандарти
и стандартизационни документи, приложими
за съответните мрежи.“
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 2 се заличава.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 2 и 3.
§ 5. В приложенията се правят следните
изменения:
1. Приложение № 2 към чл. 4 се заличава.
2. Досегашното приложение № 3 става
приложение № 2.
3. Досегашното приложение № 4 става
приложение № 3.
4. Досегашното приложение № 5 става
приложение № 4 и се изменя така:
„Приложение № 4

Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за мобилните наземни мрежи
Стандарти и стандартизационни документи
БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания
за изпитване за съответствие. Част 1: Радио

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания
за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за
присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват
за железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп

БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25:
Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и
спомагателни съоръжения

БДС EN 301 489-26

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт
за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част
26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър,
ретранслатори и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за съоръжения за базови станции, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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Стандарти и стандартизационни документи
БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM
1800, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA мобилна станция с разширен
спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в
PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят
спектър, работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в
обхватите за PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ
съществените изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 303 035-1

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (RTTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част
1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част
21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част
22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част
23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

СД ETSI/TR 102 001

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Справочен документ за системи за разширена пакетна TETRA услуга (TAPS)

СД ETSI/TR 102 491

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Усъвършенствана TETRA услуга за данни (TEDS). Системен справочен документ

Заключителна разпоредба
§ 6. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
7502

РЕШЕНИЕ № 458
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 18, ал. 2 и 3 от Закона за пощенските услуги във връзка с Решение № 352
от 23.06.2016 г. на КРС и с чл. 21, ал. 2 – 6,
ал. 8 и 9 от Закона за пощенските услуги Комисията за регулиране на съобщенията реши:
1. Приема резултатите от откритото с
Решение № 352 от 23.06.2016 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията обществено
обсъждане на проект на Правила за реда

“
и сроковете за одобряване (съгласуване) на
общи условия на договорите с потребителите
на пощенски услуги.
2. Приема Правила за реда и сроковете за
одобряване (съгласуване) на общи условия
на договорите с потребителите на пощенски
услуги:
Правила за реда и сроковете за одобряване
(съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Чл. 1. (1) Пощенските оператори представят за одобряване (съгласуване) в Комисията
за регулиране на съобщенията (Комисията)
проект на общи условия на договорите с потребителите на хартиен и електронен носител.
(2) Проектите на общи условия на пощенския оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, лицензирани за извършване
на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 от Закона
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за пощенските услуги, трябва да отговарят
на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за
пощенските услуги.
(3) Проектите на общи условия на пощенските оператори, извършващи неуниверсални
пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от Закона
за пощенските услуги, трябва да отговарят
на изискванията на чл. 21, ал. 3 от Закона за
пощенските услуги.
Чл. 2. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска усл у га, пощенск ите оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, и пощенските
оператори, извършващи пощенски парични
преводи, вземат становище от Комисията за
защита на потребителите по проектите на
общи условия на договора с потребителите,
преди да го представят за одобряване (съгласуване) от Комисията.
(2) Становището по ал. 1 се прилага към
проекта на общи условия по чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. (1) Комисията разглежда проектите
по чл. 1 в срок до 15 работни дни, считано
от датата на получаването им. В случай на
констатирани пропуски и недостатъци Комисията изисква да бъдат направени изменения
и допълнения в представените проекти, включително изисква допълнителни разяснения от
пощенския оператор.
(2) Пощенските оператори в определения
им от Комисията срок преработват проектите
на общи условия в съответствие с дадените им
указания по ал. 1 и представят преработените
проекти за одобрение (съгласуване).
(3) В срок до 10 работни дни, считано от
датата на представяне на преработените по
ал. 2 проекти, Комисията изпраща същите
на Комисията за защита на потребителите
за становище относно наличието на неравноправни клаузи.
(4) В случай че в срока по ал. 1 Комисията
не е изискала да бъдат направени изменения и допълнения в представените проекти,
включително и даването на допълнителни
разяснения по тях, Комисията:
1. в случаите по чл. 2, ал. 1 в срок до 15
работни дни от изтичане на срока по чл. 3,
ал. 1 се произнася с решение по проектите на
общи условия, като ги одобрява (съгласува)
или отказва да ги одобри (съгласува);
2. в случаите на представени проекти на
общи условия от пощенските оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги
по чл. 38, т. 1 – 3 от Закона за пощенските
услуги, в срок до 5 работни дни след изтичане
на срока по чл. 3, ал. 1 изпраща проектите
на Комисията за защита на потребителите
за становище относно наличието на нерав-
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ноправни клаузи. След получаване на становището Комисията се произнася в срока
и по начина, определени в чл. 4.
Чл. 4. В срок до 15 работни дни от получаване на становището на Комисията за защита
на потребителите, поискано на основание чл. 3,
ал. 3 или ал. 4, т. 2, Комисията с решение
се произнася по проектите на общи условия,
като ги одобрява (съгласува) или отказва да
ги одобри (съгласува).
Чл. 5. Комисията мотивира решението си
в случаите, когато отказва да одобри (съгласува) проектите на общи условия, като дава
указание за преработването им.
Чл. 6. Преработените по чл. 3, ал. 2 и 5
проекти на общи условия се одобряват (съгласуват) от Комисията по реда и в сроковете,
определени в тези правила.
Чл. 7. Копие от решението на Комисията
за одобряване (съгласуване) на общите условия ведно с одобрените (съгласуваните) общи
условия се изпращат на Комисията за защита
на потребителите за сведение.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилата са приети на основание
чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги.
§ 2. Процедурата за реда и сроковете за
съгласуване на общи условия на договорите с
потребителите на пощенски услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, приета
с Протоколно решение № 1 от 20 юли 2006 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията,
се отменя.
§ 3. Правилата влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
7445

РЕШЕНИЕ № 461
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 279а от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията приема:
Технически изисквания за осигуряване на
оперативна съвместимост на потребителските
цифрови телевизионни устройства
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Техническите изисквания определят условията за осигуряване на оперативна
съвместимост на потребителските цифрови
телевизионни устройства, които се предлагат
за продажба, под наем или в друга форма в
Република България.
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Раздел II
Оперативна съвместимост на аналогови и
цифрови телевизионни апарати
Чл. 2. Всички потребителски цифрови телевизионни устройства трябва да позволяват
декодиране на сигнали в съответствие с общ
европейски алгоритъм за кодиране, който е
приет от призната европейска организация
по стандартизация (към момента от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията – ETSI).
Чл. 3. Всеки аналогов телевизионен апарат
с екран с видим диагонал, по-голям от 42 cm,
трябва да има поне един изход за отворен интерфейс – стандартизиран от призната европейска
организация по стандартизация, например
както е посочено в стандарт CENELEC EN
50 049-1:1997, който да дава възможност за
просто свързване на периферни устройства,
по-специално допълнителни декодери и цифрови приемници.
Чл. 4. Всеки цифров телевизионен апарат
с екран с видим диагонал на екрана, по-голям от 30 cm, трябва да има поне един изход
за отворен интерфейс – стандартизиран или
съответстващ на стандарт на призната европейска организация по стандартизация или
съответстващ на отраслова спецификация.
Този изход трябва да дава възможност за
просто свързване на периферни устройства и
пренос на всички елементи на цифров телевизионен сигнал, включително информация,
свързана с интерактивни услуги и с услуги
за условен достъп.
Раздел III
Оперативна съвместимост на цифрови телевизионни устройства
Чл. 5. Битовата техника за приемане на
стандартен цифров телевизионен сигнал, която
се предлага за продажба, под наем или в друга
форма и може да декодира цифрови телевизионни сигнали, трябва да има способността:
1. да позволява декодиране на сигнали в
съответствие с общ европейски алгоритъм за
кодиране, който е приет от призната европейска организация по стандартизация;
2. да изобразява на екран свободно излъчен
сигнал, включително и при взета под наем
техника, при условие че наемателят спазва
условията на съответния договор за наем.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на техническите изисквания:
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1. „Алгоритъм за кодиране“ е алгоритъм,
базиран на шифър, използван за криптиране
при цифрово видео радиоразпръскване (Digital
video broadcasting – DVB) на аудио-визуално
и свързано съдържание.
2. „Условен достъп“ е техническа и/или
организационна мярка, посредством която
достъпът до защитената услуга в разбираем
вид се предоставя при условие на предварително индивидуално разрешение.
Заключителни разпоредби
§ 2. Техническите изисквания се приемат
на основание чл. 279а от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Техническите изисквания влизат в сила
от деня на обнародването им в „Държавен
вестник“.
Председател:
Веселин Божков
7503

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3488-НР
от 13 септември 2016 г.

относно утвърждаване образци на книжа
№ 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за произвеждане
на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление във връзка с чл. 6,
ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и
Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на
Република България (ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.)
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образци на книжа за произвеж дане на национален референдум на
6 ноември 2016 г. – 3 на брой, с номера от
№ 69-НР до № 71-НР включително съгласно
приложението.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен
срок от обявяването му.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 69-НР

Приложение № 69-НР

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на
трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
населено място ………………….……………..……… кметство ………………..………..………..
община ……………………..…...................... административен район …………….………............
район № …..... - …………………………………….
Днес, ………………………. г., в ...………..…. часа секционната избирателна комисия в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………..…

2. …………....………..………………..……..

3. …………………..…………………....

4. ………………………………………….......

5. …………………..……………………

6. ………………………………………….......

(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 20 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в секцията.
Гласуването започна в ................................. часа и завърши в .....................................часа.
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от гласоподавателите в
избирателния списък при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната страница
(под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 2 трябва да е по-малко или равно на числото по т. 1.

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2.
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4. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик:
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
5.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна

система с абсолютно мнозинство в два тура?

а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)

в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
5.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)

в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
5.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните
парламентарни избори?
а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“
в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: За всеки един от въпросите 5.1., 5.2. и 5.3. сумата от числата по букви „а“,“б“ и „в“ и числото
по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3

6. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
а) Брой на недействителните бюлетини - сумата от: бюлетини не по образец; бюлетини
зачертани изцяло; бюлетини, в които не е отбелязан нито един отговор и на трите въпроса
(празни бюлетини); бюлетини, в които са отбелязани и двата отговора на всички въпроси;
повече от една бюлетини, поставени в един плик (брои се за една бюлетина):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
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б). Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Контрола: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ на т. 6.

7. Брой протокол/и по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него/тях спорове за
действителността на гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и бележки и
възражения на членове на комисията по взетите решения:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
…………...…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….…
…………….............................................................................................................................................
…………….............................................................................................................................................
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли
особени мнения. Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК.)

След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в
националния референдум в СИК постъпиха следните заявления, жалби, сигнали и възражения:
…………...………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................

(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала, заявлението или
възражението и взето ли е решение от СИК. Жалбите, сигналите, заявленията и възраженията и
взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са
неделима част от него.)

Подписите в протокола се положиха в …...…......….. часа на …….............………... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

СЕКРЕТАР: ……………….…

ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………

4. ………………………..

2. ……………………………

5. ………………………..

3. …………………….……

6. ………………………..

*********************************************************************************

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение. Мотивите на особеното мнение са писмени и се прилагат като неразделна част от протокола.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
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Приложение № 70-НР

Приложение № 70-НР

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на
трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
3 2

0 0

при произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
държава ….…………………………………………. място ………………….……………..………
Днес, ………………….……. г., в ……………..…. часа местно време секционната избирателна
комисия в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. ……………………………………..…

2. …………....………..………………..……..

3. …………………..…………………....

4. ………………………………………….......

5. …………………..……………………
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 20 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в секцията.
Гласуването започна в ........................ часа и завърши в ................................часа (местно време).
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
1. Брой на гласоподавателите според списъка за гласуване извън страната (сумата от
гласоподавателите в списъка при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната
страница (под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите според подписите в списъка, включително и подписите в
допълнителната страница (под чертата):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 2 трябва да е по-малко или равно на числото по т. 1.

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2.
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.....................................

(с думи)

(с цифри)

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
5.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна

система с абсолютно мнозинство в два тура?

а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)

в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
5.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително

референдумите?

а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

гласуване

на

изборите

и

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)

в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
5.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните
парламентарни избори?
а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“
в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса

…………………………... ……………….
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: За всеки един от въпросите 5.1., 5.2. и 5.3. сумата от числата по букви „а“,“б“ и „в“ и числото
по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3

6. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
а) Брой на недействителните бюлетини - сумата от: бюлетини не по образец; бюлетини
зачертани изцяло; бюлетини, в които не е отбелязан нито един отговор и на трите въпроса
(празни бюлетини); бюлетини, в които са отбелязани и двата отговора на всички въпроси;
повече от една бюлетини, поставени в един плик (брои се за една бюлетина):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)

(с цифри)
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б). Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове):
………………………….………………...........………

.....................................

(с думи)

(с цифри)

Контрола: Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“ и „б“ на т. 6.

7. Брой протокол/и по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК на СИК с описани в него/тях спорове за
действителността на гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и бележки и
възражения на членове на комисията по взетите решения:
……………………….………………...........………

.....................................

(с думи)
(с цифри)
…………….............................................................................................................................................
…………….............................................................................................................................................
…………….............................................................................................................................................

(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени
мнения. Протоколът по чл. 279, ал. 3 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и
са неразделна част от протокола на СИК.)

След откриване на деня за гласуване и при установяване на резултатите от гласуването в
националния референдум в СИК постъпиха следните заявления, жалби, сигнали и възражения:
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................
…………...................................................................................................................................................

(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала, заявлението или
възражението и взето ли е решение от СИК. Жалбите, сигналите, заявленията и възраженията и
взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са
неделима част от него.)

Подписите в протокола се положиха в …...…........ часа местно време на …................………... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………..
СЕКРЕТАР: ……………….……..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………

3. ………………………..

2. ……………………………

4. ………………………..

*********************************************************************************

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение. Мотивите на особеното мнение са писмени и се прилагат като неразделна част от протокола.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се
посочват и причините. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
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Приложение № 71-НР

Приложение № 71-НР

Протоколът е в 2 идентични екземпляра, изработен на двупластова
индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ПРОТОКОЛ
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
район № ………… - ………………….…..................…..……..
за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Днес, …………….…. г., в ………..…. часа районната избирателна комисия в състав:
Председател: ………………………………………………………………..…..
Заместник-председатели: ………………………………………………………
………………………………………………………
Секретар: ……………………………………………………………………......
Членове:
1. …………………………………………………………………………...........
2. …………………………………………………………………………...........
3. …………………………………………………………………………...........
4. …………………………………………………………………………...........
5. …………………………………………………………………………...........
6. …………………………………………………………………………...........
7. …………………………………………………………………………...........
8. …………………………………………………………………………...........
9. …………………………………………………………………………...........
10. ………………………………………………………………………….........
11. ………………………………………………………………………….........
12. ………………………………………………………………………….........
13. ........................................................................................................................
на основание чл. 21 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването в
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ
А. Брой на секционните избирателни комисии:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
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1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци:
(сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци:
(сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри)

КОНТРОЛА: - числото по т. 2 трябва да е по-малко или равно на числото по т. 1.

3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:
(сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри)

КОНТРОЛА: - числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 2.

(с думи)
4. Общ брой на действителните бюлетини:
(разликата от числото по т. 3 и числото по т. 6 )

(с цифри)

………………………….………………...........………

.....................................

(с думи)
5. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик:
………………………….………………...........………
(с думи)

(с цифри)
.....................................
(с цифри)

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
6.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна

система с абсолютно мнозинство в два тура?

а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)

в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
6.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително

референдумите?

а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“

гласуване на изборите и
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
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(с думи)
(с цифри)
в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с
…………………………... ………….
отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в
(с думи)
(с цифри)
които не може еднозначно да бъде определен отговора на
въпроса
6.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?
а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“
б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“
в) брой бюлетини без отбелязан отговор или с
отбелязани и двата отговора на въпроса към
бюлетина, в които не може еднозначно да бъде
определен отговора на въпроса

…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)
…………………………... ……………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: За всеки един от въпросите 5.1., 5.2. и 5.3.:
Сумата от числата по букви „а“,“б“ и „в“ и числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3.

7. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове – (сумата от числата по т. 6 от
протоколите на СИК):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
а) Брой на недействителните бюлетини - сумата от: бюлетини не по образец; бюлетини
зачертани изцяло; бюлетини, в които не е отбелязан нито един отговор и на трите въпроса
(празни бюлетини); бюлетини, в които са отбелязани и двата отговора на всички въпроси;
повече от една бюлетини, поставени в един плик(брои се за една бюлетина) – (сумата от
числата по т. 6 буква „а“ на протоколите на СИК):
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
б). Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове) – (сумата от
числата по т. 6 буква „б“ на протоколите на СИК):
………………………….………………...........………
(с думи)

.....................................
(с цифри)

8. Брой на протоколите на СИК съставени по реда на чл. 279, ал. 3 от ИК, с описани в тях
спорове за действителността на гласовете (бюлетините), взетите по тях решения от СИК и
бележки и възражения на членове на комисията по взетите решения:
(сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)

(с цифри)

Спорове и възражения относно представените от СИК протоколи и посочените в тях
резултати от гласуването в националния референдум, взетите по тях решения от РИК и бележки
и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
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……………………..…………………………………..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени
мнения, като текстовете им се прилагат и са неделима част от протокола.)

След откриване на деня за гласуване и при отчитане на резултатите от гласуването в
РИК постъпиха следните жалби, сигнали и заявления и брой на взетите по тях решения:
..................................................................................................................................……………………
..................................................................................................................................……………………
(Посочва се от кого и в какво качество е направена жалбата, сигнала или заявлението и взето ли е
решение от РИК. Жалбите, сигналите и заявленията и взетите по тях решения, както и особените
мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и са неделима част от него.)

Националният референдум в района беше произведен при следната обстановка:
........……………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………..………………………………………………………………….
Брой на приложените жалби, сигнали, възражения, заявления, молби и взетите по тях
решения, както и особените мнения представляващи неразделна част от този протокол:
………………………….………………...........………
.....................................
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в …...........… часа на ………............................ г.
Този протокол беше съставен в два еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………..……………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….
СЕКРЕТАР: …………………..………..
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………
8. ..………………………..
2. ……………………………

9. ………………………..

3. …………………….……

10. ………………………..

4. ……………………………

11. ………………………..

5. ……………………………

12. ………………………..

6. …………………….……

13. ………………………..

7. ……………………………
Протоколът се подписва от всички членове на районната избирателна комисия след
съставянето му. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член,
който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, което е писмено,
прилага се към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията е
обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и
причините.
Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
7532
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-280
от 21 юни 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Чуката“ с
размер 75,70 кв. км, разположена на територията
на община Ивайловград, област Хасково, с координати на граничните точки – приложение № 1
към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Оп редел ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните
документи се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8,
тел. 02/9263 217, 02/9263 164, след представяне на
следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 700 лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане
следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Чуката“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление за участие в конкурса
и приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и конку рсните

книжа, включително документ за внесена такса
в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по Закона
за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284
от 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG
9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Чуката“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300
1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Чуката“. Същото се
прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията
в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Жечо Станков –  заместник-министър
на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Чуката“
(Координатна система 1970 г.)

№

X (m)

Y (m)

1.

4529729.76

9470778.59

2.

4529792.96

9473956.41

3.

4522752.67

9475979.16

4.

4520167.51

9477868.72

5.

4517095.36

9476372.49

6.

4517129.82

9467153.01

7.

4527134.41

9471915.68
Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
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1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки от бизнес партньори (оригинали или нотариално заверени), които да удостоверяват техните управленски възможности;
1.2. к а н д и дат ът да ра зпола га с основен
експер т ен с ъ с т а в, кой т о з а д ъ л ж и т е л но да
включва минимум един геологопроучвател и
един минен инженер, всеки с трудов стаж по
специалността минимум 5 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Чуката“. В случай
че използва ресурсите на други физически или
юридически лица, същите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 във
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
н а ЗИФ ОД РЮП ДС ТЛ ТДС и л и д о к а з а т е л ства за на ли чие на обстоя телст ва по ч л. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
500 000 лв.; когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи препоръка от банкова или дру га
финансова институция, че същият разполага
с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми в площ „Чуката“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по търсене и
проу чване на метални полезни изкопаеми в
площ „Чуката“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
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по чл. 2 във връзка с § 1 от допълнителните
разпоредби на ЗИФОДРЮПДСТЛТДС или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
7522
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-324
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства и § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ, в площ „Раюв камък“, с
размер 13,46 кв.км, разположена на територията на община Елена, област Велико Търново,
с координати на характерните гранични точки – приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. IV от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, тел. 02/9263 217, 02/9263 279, след представяне
на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 500 лв., внесени
по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване
на тръжни книжа за площ „Раюв камък“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление за участие
в търга и приложенията към него, изискуеми
съгласно българското законодателство и тръжните книжа, включително документ за внесена
такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за
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таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 2011 г. Таксата се
внася по сметка на Министерството на енергетиката при БНБ – ЦУ, IBAN: BG94 BNBG 9661
3000 1421 01, BIC BNBGBGSD. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса за
участие в търг за площ „Раюв камък“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга по сметка на Министерството на
енергетиката при БНБ – ЦУ, IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в търг за площ „Раюв камък“. Същото
се прилага към заявлението за участие в търга.
8. Оп редел ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в търга – приложение № 2 към настоящата заповед.
9. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Ценовите предложения се подават в запечатан
плик в деловодството на Министерството на
енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да се търси и проучва в площта в размер
72 000 лв. (без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването
да започне от предложената еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване 3600 лв. (без
включен ДДС), представляващи 5 на сто от
първоначалната цена по т. 10 от настоящата
заповед.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи площ „Раюв камък“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m )

Y (m)

1.

4649832.6

9470820.6

2.

4649839.1

9474708.6

3.

4646384.5

9474754.9

4.

4646384.5

9470831.1
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Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови
възможности, както следва:
1. М и н и м а л н и у п р а в л е н с к и в ъ з м о жности – кумулативното изпълнение на следните
условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки (минимум 2 бр.) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист, всеки с трудов стаж по специалността минимум 3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по търсене и проучване на индустриални минерали в площ „Раюв камък“. В
случай че използва ресурсите на други физически или юридически лица, същите представят
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
н а ЗИФ ОД РЮП ДС ТЛ ТДС и л и д о к а з а т е л ства за на личие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
200 000 лв.; когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи препоръка от банкова или дру га
финансова институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение
на ангажиментите по договора за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Раюв камък“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора
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за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Раюв камък“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 във връзка с § 1 от допълнителните
разпоредби на ЗИФОДРЮПДСТЛТДС или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДСТЛТДС.
7523

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 621-ДСИЦ
от 2 септември 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4
ЗДСИЦ Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 1171-ДСИЦ
от 6.12.2006 г. на КФН лиценз на „Солид Инвест“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление София, бул. България 62, за извършване на дейност като дружество със специална
инвестиционна цел.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
К. Караиванова
7533

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 374
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-О-5 от 9.10.2012 г. от Огнян
Спасов Евстатиев чрез пълномощник Любляна
Огнянова Евстатиева с искане за разрешаване
изработване на проект за ПРЗ за поземлен имот
с идентификатор 46721.3877.101 от кадастралната
карта на м. Мало Бучино, район „Овча купел“.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Огнян Евстатиев на името на Любляна
Евстатиева; договор за доброволна делба № 82,
том II, peг. № 4751 от 16.10.2006 г., по силата на
който Славе Спасов Найденов и Огнян Спасов
Евстатиев стават собственици на имот № 02101;
скица № 42597 от 28.06.2012 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 46721.3877.101
(номер по предходен план: 012101); мотивирано
предложение.
С писмо с изх. № ГР-94-О-5 от 9.11.2012 г.
е изискано съгласие от собственика на имот
3877.80.
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С молба с вх. № ГР-94-О-5 от 30.04.2013 г.
са внесени: ново мотивирано предложение за
улична регулация и ПРЗ, съгласувано от съсобствениците на имот 3877.101 и 3877.80; задание;
геодезическо заснемане на дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО с декларация за
липса на такава в имот 46721.3877.101.
В изпълнение на изискванията на писмо с
изх. № ГР-94-О-5 от 17.05.2013 г. със заявление
с вх. № ГР-94-О-5 от 20.06.2013 г. са внесени:
скица № 35899 от 14.06.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 46721.3877.80 на
името на Шемтов Илия Машиях; удостоверение за наследници на Шемтов Илия Машиях;
пълномощни; Решение № 13 от 3.11.2003 г. на
ОСЗГ – Овча купел, за възстановяване правото
на собственост за имот № 012080 на наследници на Шемтов Илия Машиях; споразумение
от 14.02.2013 г. между собствениците на имот
№ 3877.80 и № 3877.101 за провеждане на нова
улица между тях.
Допълнително е представено удостоверение
за наследници на Славе Спасов Найденов – наследници Слав Митков Спасов и Виолета Миткова Спасова.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-77 от 15.10.2013 г., т. 1.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона „Жв“ съгласно т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предложението за изработване на проект на
подробен устройствен план е в териториален
обхват: ПИ 3877.101 и частта от ПИ 3877.80,
попадаща под новопредвидената улица, м. Мало
Бучино, кв. 11, район „Овча купел“, съгласно мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-815 от 27.11.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено да се изработи проект за подробен
устройствен план – план за застрояване и регулация в териториален обхват: поземлен имот
с идентификатори 3877.101 и част от 3877.80
(попадаща под улица съгласно мотивираното
предложение), м. Мало Бучино, район „Овча
купел“.
С писмо с изх. № ГР-94-О-5 от 28.11.2013 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Овча купел“ за сведение и
изпълнение.
С м о л б а с в х . № Г Р - 9 4 - О -5/ 2 01 2 г. о т
24.02.2015 г. е внесен проект за план за регулация и застрояване за имот с идентификатор
46721.3877.247, изменение на улична регулация и
изменение на УПИ I, кв. 11, м. в. з. Мало Бучино.
Проектът е придружен с пълномощно с рег.
№ 2121 от 9.10.2014 г. на нотариус Антони Гетов,
рег. № 031 на НК, молба от Слав Митков Спасов и Виолета Миткова Спасова, собственици
на ПИ 46721.3877.246, договор за доброволна
делба на недвижими имоти – акт № 143, том
I, рег. № 1489/2014 г.; ск ица № 15-401112 от
5.11.2014 г., издадена от СГКК; Заповед № 18-5370
от 23.04.2014 г. на началник на СГКК – София,
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заявление от Калинка Йорданова Нинова, съсобственик на ПИ 247, за съгласие с процедирания проект.
Съгласно представената скица от СГКК ПИ
с идентификатор 46721.3877.247 е част от ПИ
46721.3877.101, за който е допусната устройствена
процедура.
С писмо с изх. № ГР-94-О-5-/2/2012 г. от
27.02.2015 г. на началник-отдел „ПУП“ проектът
е изпратен на кмета на район „Овча купел“ за
съобщаване на заинтересованите страни по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо с изх. № АБ-6602-75/3 от 3.06.2015 г.
кметът на район „Овча купел“ удостоверява,
че проектът е съобщен на заинтересованите
страни и в законния срок за обжалване няма
постъпили възражения.
Със заявление с вх. № ГР-94-О-5-/4/2012 г.
от 12.06.2015 г. Любляна Огнянова Евстатиева е
представила допълнително обяснителна записка;
извадка от ПРЗ; съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 1.04.2015 г.; „Софийска
вода“ – АД, от м. 06.2015 г.; заснемане по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, съгласувано с дирекция „Зелена
система“ – СО, от 8.04.2015 г.; геодезическа
снимка на дървесната растителност; декларация
от ландш. арх. Наталия Борисова за липса на
дървесна растителност.
Проектът е разгледан и съгласуван от отделите
на НАГ и от ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-2 от
12.01.2016 г., т. 6, е взето решение за приемане
на проекта и изпращане в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на
П У П – ПРЗ 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 като собственик
на поземлен имот с идентификатор 46721.3877.101
от кадастралната карта на м. Мало Бу чино,
район „Овча купел“.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 310 от 5.10.1970 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 17.03.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Спазени са административнопроизводстваните 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.
С плана за регулация за ПИ 46721.3877.247 се
отрежда УПИ XXV-247 – „за ЖС“, по имотни
граници, изменя се УПИ I от кв. 11, м. в. з. Мало
Бучино, изменя се улица от о.т. 76 до о.т. 76а.
С плана за заст рояване в У ПИ X X V се
предвижда двуетажно застрояване при височина
к.к. на сградите – 8,5 м, кота било – 10 м, на
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пълни отстояния от регулационните граници
при параметри на застрояване в съответствие
със зона „Жв“ съгласно ОУП на СО.
С проекта се предвижда изграждането на
двуетажна жилищна сграда на пълни отстояния
от регулационните граници, която е допустима в
устройствена зона (Жм), съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
във „Вилна зона“ (Жв), с устройствени показатели: плътност 25 %, Кинт. 0,8, озеленяване
60 %, к.к. 8,50 м, к. било 10 м.
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.
Лицето (изход) към улица на нови УПИ XXV247 и I-372 се осигурява по новопредвидена улична
регулация по о.т. 76 – о.т. 76а, представляваща
изменение на действащата такава, одобрена със
Заповед № 310 от 5.10.1970 г.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
С новопредвидената улица се отнема част
от имот 3877.80, за което е налице съгласие от
собствениците.
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.
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.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД. Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, което се установява от представените
експертна оценка и геодезическо заснемане на
дървесната растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и
2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-2
от 12.01.2016 г., т. 6, Столични ят общинск и
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
на м. в. з. Мало Бучино, кв. 11, нов УПИ XXV247 – „за ЖС“, по червените и сините линии,
цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на м. в. з. Мало Бучино, кв. 11,
като от УПИ I – ТКЗС се създава нов УПИ
I-372 – „за ЖС“, изменя се улица от о.т. 76 до
о.т. 76а, по кафявите и зелените линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
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3. Одобрява проект за план за застрояване
за м. в. з. Мало Бу чино, к в. 11, У ПИ X X V247 – „за ЖС“, 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
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.
Разрешение за строеж се издава след провеждане на процедури по Закона за опазване
на земеделските земи.
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
7473

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ , КОН К У РСИ , П РИ ВАТ ИЗА Ц И Я
И РЕА ЛИЗАЦИЯ НА МА ЛКИ БЛАГОУС Т Р ОЙС Т ВЕ Н И П Р ОЕ К Т И П РИ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ГР. БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-03
от 10 август 2016 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения по протоколи № 20
от 19.02. и 21.02.2013 г., № 48 от 17.02.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и решения по
протоколи № 5 от 22.06.2016 г., № 7 от 9.08.2016 г.
на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки
благоустройствени проекти (КПТКПРМБП) към
Общинския съвет – гр. Бургас, реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас,
ул. Александровска 26, публични търгове с явно
наддаване за продажба на следните общински
нежилищни имоти: самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 161,83 кв. м – втори ета ж, ведно със 106,11 кв. м прилежащи
части от подпокривно пространство, с начална
тръжна цена – 226 700 лв., стъпка на наддаване – 2270 лв., депозит да участие – 22 670 лв.;
едноетажна сграда (магазин) в УПИ I, кв. 60,
ул. Места, г р. Бъ лгарово, ЗП 83,60 к в. м, с
нача лна т ръж на цена – 50 0 0 лв., ст ъпка на
наддаване – 50 лв., депозит за участие – 500 лв.
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2. Срок на закупуване на тръжните документации – до 15-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в приемното време на КПТКПРМБП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN
сметка на Община Бургас № BG 08 SOMB 9130
8424 1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
3. Депозитите за участие за всеки обект се
внасят всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, по IBAN сметка на Община
Бургас, BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC на
„Общинска банка“ – АД, Бургас: SOMBBGSF.
4. Оглед на обектите – всеки работен ден
до деня на търга, след представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търговете
се подават в деловодст во т о на Общ инск и я
съвет – гр. Бургас, всеки работен ден до 17 ч.,
но не по-късно от деня, предхож дащ търга.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
Председател:
К. Луков
7446

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 382
от 25 август 2016 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Отменя свои решения № 160 от 29.03.2012 г.
(ДВ, бр. 39 от 2012 г.), № 409 от 25.10.2012 г. (ДВ,
бр. 87 от 2012 г.) и № 897 от 31.10.2013 г. (ДВ,
бр. 102 от 2013 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, определяне начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер
на депозита за участие в търга за продажба на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „УПИ І от кв. 40 по
плана на с. Никюп, целият с площ 1900 кв. м,
заедно с построена в него сграда (бивша мандра) със ЗП 258 кв. м“, собственост на община
Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМ А, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка със свое Решение № 1237 от
25.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 8090 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен
имот, представляващ: „Застроен УПИ І от кв. 40
по плана на с. Никюп, заедно с построената в
него масивна едноетажна сграда (бивша мандра) с вкопан складов сутерен“, собственост на
община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 450 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на
първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата
на Община Велико Търново.
4. Утвърж дава т ръж ната док у ментаци я и
договора за продажба за обекта. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 2427 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF, до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За п ла ща не т о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума
заедно с начисления ДДС и представляваща
разлика между договорената цена и внесения
депозит да се заплати в български левове по
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхож дащ датата на търга, като в случай
че този ден съвпада с неработен ден, срокът
изтича в последния работен ден, предхождащ
датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
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дата за съответния повторен търг, при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
7486
РЕШЕНИЕ № 383
от 25 август 2016 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
Отменя свое Решение № 1442 от 26.02.2015 г.
(ДВ, бр. 20 от 2015 г.) за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначение,
представляващ: „Имот № 302003 по плана на
новообразуваните имоти на обект „Стопански
двор № 2, с площ 2,500 дка, четвърта категори я, местност Кошарите, в землището на
с. Дичин, заедно с построените в имота сграда
(бивш обор) и пристройка към нея“, собственост
на община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 1 и 3 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка със свое Решение № 1426 от 12.02.2015 г.
(ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 8960 лв.
за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „Имот № 302003 по плана на
новообразуваните имоти на обект „Стопански
двор № 2, с площ 2,500 дка, четвърта категори я, местност Кошарите, в землището на
с. Дичин, заедно с построените в имота сграда
(бивш обор) и пристройка към нея“, собственост
на община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 450 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата
на община Велико Търново.
4. Утвърж дава т ръж ната док у ментаци я и
договора за продажба за обекта. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
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5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 2688 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. За п ла ща не т о на дог оворената цена и
сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума,
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в български левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
к лон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на
търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

№

Наименование
до 1.08.2016 г.
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10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг, при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
7487

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗАПОВЕД № 2346
от 4 август 2016 г.
На основа н ие ч л. 4 4, а л. 1, т. 1 и а л. 2
ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 224 от
протокол № 16 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, във връзка с чл. 310,
ал. 5 и чл. 311, ал. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) нареждам:
1. Считано от 1.08.2016 г. наименованията на
детските градини в Община Горна Оряховица
да бъдат променени, както следва:
Наименование
от 1.08.2016 г.
съгласно ЗПУО
Детска градина
„Ален мак“

Официален адрес

1.

Целодневна детска градина „Ален мак“,
гр. Горна Оряховица

2.

Обединено детско заведение „Елена Грънчарова“, Детска градина
гр. Горна Оряховица
„Елена Грънчарова“

гр. Горна Оряховица,
ул. Раховец 11

3.

Целодневна детска градина „Първи юни“,
гр. Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица,
ул. Витоша 2А

4.

Целодневна детска градина „Щастливо детство“, Детска градина
гр. Горна Оряховица
„Щастливо детство“

гр. Горна Оряховица,
ул. Дружба 15

5.

Целодневна детска градина „Бодра смяна“,
гр. Горна Оряховица

Детска градина
„Бодра смяна“

гр. Горна Оряховица,
ул. Бунар Хисар 20

6.

Обединено детско заведение „Божур“,
гр. Горна Оряховица

Детска градина
„Божур“

гр. Горна Оряховица,
ул. Ил. Макариополски 17

7.

Целодневна детска градина „Здравец“,
гр. Горна Оряховица

Детска градина
„Здравец“

гр. Горна Оряховица,
ул. Ал. Стамболийски 1

8.

Седмична детска градина „Детски свят“,
гр. Горна Оряховица

Детска градина
„Детски свят“

гр. Горна Оряховица,
кв. Калтинец,
ул. Пирин 6

9.

Целодневна детска градина „Здравец“,
с. Първомайци

Детска градина
„Здравец“

с. Първомайци,
ул. В. Левски 18

10.

Целодневна детска градина „Димитър Генков“, Детска градина
с. Поликраище
„Димитър Генков“

с. Поликраище,
ул. Отец Паисий 1

11.

Целодневна детска градина „Детска радост“,
гр. Долна Оряховица

гр. Долна Оряховица,
ул. Г. С. Раковски 27

12.

Целодневна детска градина „Асен Разцветников“, Детска градина
с. Драганово
„Асен Разцветников“

с. Драганово,
ул. Трети март 32

13.

Целодневна детска градина „Слънчице“,
с. Върбица

с. Върбица,
ул. Божур 10

Детска градина
„Първи юни“

Детска градина
„Детска радост“

Детска градина
„Слънчице“

гр. Горна Оряховица,
ул. Ангел Кънчев 43
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2. Директорите на детските градини да отразят промяната във всички документи, свързани с
функционирането на съответната детска градина.
3. Директорите на детските градини да уведомят за промяната всички институции и фирми, с които поддържат служебни и финансови
взаимоотношения.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Кушева – зам.-кмет.

7482

Кмет:
Д. Добрев

ЗАПОВЕД № 2347
от 4 август 2016 г.
На основа н ие ч л. 4 4, а л. 1, т. 1 и а л. 2
ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 225 от
протокол № 16 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, във връзка с чл. 310,
ал. 5, чл. 311, ал. 5 и § 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) нареждам:
1. Считано от 1.08.2016 г. Общински детски
комплекс – гр. Горна Оряховица, да продължи
да осъществява дейността си като Център за
подкрепа за личностно развитие – гр. Горна
Оряховица.
2. Директорът на Центъра за подкрепа за
личностно развитие – г р. Горна Оря ховица,
да отрази промяната във всички документи,
свързани с функционирането на институцията.
3. Директорът на Центъра за подкрепа за
личностно развитие – гр. Горна Оряховица, да
уведоми за промяната всички институции и
фирми, с които поддържа служебни и финансови
взаимоотношения.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за сведение и
изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Йорданка Кушева – зам.-кмет.

7483

Кмет:
Д. Добрев

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-654
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 167 от протокол № 9 от 13.06.2016 г. на
ОбС – Крумовград, и във връзка с чл. 310, ал. 5,
чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование нареждам:
І. Обединено детско заведение (ОДЗ) и целодневни детски градини (ЦДГ) на територията на
община Крумовград да се преименуват на детски
градини (ДГ) по смисъла на ЗПУО считано от
1.08.2016 г., както следва:

ВЕСТНИК
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1. Обединено детско заведение „Митко Палаузов“ на Детска градина „Митко Палаузов“ със
седалище Крумовград, ул. Хр. Смирненски 1.
2. Целодневна детска градина „Юрий Гагарин“ на Детска градина „Юрий Гагарин“ със
седалище Крумовград, ул. Г. С. Раковски 11.
3. Целодневна детска градина „Ран Босилек“
на Детска градина „Ран Босилек“ със седалище
с. Каменка, община Крумовград.
4. Целодневна детска г ра дина „Мир“ на
Детска градина „Мир“ със седалище с. Пелин,
община Крумовград.
5. Целодневна детска градина „Детелина Минчева“ на Детска градина „Детелина Минчева“
със седалище с. Аврен, община Крумовград.
6. Целодневна детска градина „Лилия Карастоянова“ на Детска градина „Лили я Карастоянова“ със седалище с. Егрек, община
Крумовград.
7. Целодневна детска градина „Слънце“ на
Детска градина „Слънце“ със седалище с. Токачка, община Крумовград.
8. Целодневна детска градина „Радост“ на
Детска градина „Радост“ със седалище с. Поточница, община Крумовград.
9. Целодневна детска градина „Искра“ на
Детска градина „Искра“ със седалище с. Странджево, община Крумовград.
II. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преименуваните детски
градини да се уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Неждие Акиф – заместник-кмет
на община Крумовград.
Копие от заповедта да се връчи на директорите на общинските детски градини за сведение
и изпълнение.

7447

Кмет:
С. Мехмед

ЗАПОВЕД № КО-655
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 167 от протокол № 9 от 13.06.2016 г. на
ОбС – Крумовград, и във връзка с чл. 310, ал. 5,
чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование нареждам:
I. Общински детски комплекс Крумовград да
се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс
Крумовград, считано от 1.08.2016 г.:
1. наименование и адрес: Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски
комплекс със седалище Крумовград, ул. Св. св.
Кирил и Методий 5;
2. дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс
Крумовград: развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
II. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преименуваните детски

С Т Р.
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градини да се уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Неждие Акиф – заместник-кмет
на община Крумовград.
Копие от заповедта да се връчи на директора
на Център за подкрепа за личностно развитие – Самостоятелно ученическо общежитие,
Крумовград, за сведение и изпълнение.

7448

Кмет:
С. Мехмед

ЗАПОВЕД № КО-656
от 4 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 167 от протокол № 9 от 13.06.2016 г. на
ОбС – Крумовград, и във връзка с чл. 310, ал. 5,
чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование нареждам:
Самостоятелно ученическо общежитие – Крумовград, да се преобразува в Център за подкрепа за
личностно развитие – Самостоятелно ученическо
общежитие Крумовград, считано от 1.08.2016 г.
с наименование и адрес: Център за подкрепа за
личностно развитие – Самостоятелно ученическо
общежитие, със седалище Крумовград, ул. Г. С.
Раковски 9.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите да се уредят съгласно чл. 123 от
Кодекса на труда.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Неждие Акиф – заместник-кмет на
община Крумовград.
Копие от заповедта да се връчи на директора на
Център за подкрепа за личностно развитие – Самостоятелно ученическо общежитие, Крумовград,
за сведение и изпълнение.

7449

Кмет:
С. Мехмед

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
ЗАПОВЕД № 158А
от 1 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА и
чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование и детските заведения
и Решение № 77 от 31.08.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Николаево, нареждам:
1. Считано от 1.09.2016 г. да се преобразува
чрез сливане като филиал към Детска градина
„Снежанка“, г р. Николаево, Детска г радина
„Кокиче“, с. Едрево, община Николаево, с една
група, без директор, с две учителки.
2. Считано от 1.09.2016 г. да се преобразува
чрез сливане като филиал към Детска градина
„Снежанка“, г р. Николаево, Детска г радина
„Еделвайс“, с. Елхово, община Николаево, с една
група, без директор, с две учителки.
3. Считано от 1.09.2016 г. да се преобразува
чрез сливане като филиал към Детска градина
„Снежанка“, гр. Николаево, Детска градина „Зор-

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

ница“, с. Нова махала, община Николаево, с две
групи, без директор, с четири учителки.
4. Обучението на децата от населеното място на
вливащата се детска градина до 6-годишна възраст
да се осъществява в съответното населено място,
като групите функционират като филиал.
5. Задължителната документация на ДГ „Кок иче“, с. Едрево, ДГ „Еделвайс“, с. Ел хово,
ДГ „Зорница“, с. Нова махала, и наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи – публична общинска собственост, да се приемат за
управление и стопанисване от ДГ „Снежанка“,
гр. Николаево.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
Заповедта да се доведе до знанието на директорите на посочените детски заведения за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Петко Попов – зам.-кмет на община
Николаево.
Кмет:
К. Косев

7484

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 261
от 18 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване до поземлен
имот с идентификатор 56126.316.10 по КККР на
гр. Петрич, м. Тумби, с трасе и сервитут, предвидено да премине през имоти по одобрената
кадастрална карта на гр. Петрич, като подробно
описание на имотите и сервитутите е описано
в регистър за засегнатите имоти, съгласуван
от СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имоти с идентификатори 56126.401.20 – пасище, общинска собственост;
56126.402.50 – пасище, общинска собственост, и
56126.402.51 – републиканска пътна мрежа, държавна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

7485

Председател:
Г. Динев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 16-ОА-2209
от 24 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 ЗПУО,
чл. 12, ал. 1 ЗОС във връзка с Решение № 300 от
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14.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, и
Заповед № 16-ОА-2090 от 11.08.2016 г. нареждам:
1. К о р и г и р а м З а п о в е д № 16 -А-2 0 9 0 о т
11.08.2016 г. (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) за преобразуване
чрез вливане на ДГ „Чайка“ и ДГ „Арлекино“,
като за четвърти адрес на детското заведение
да се чете: „четвърти адрес ул. Ген. Радко Димитриев 41“.
2. В останалата част заповедта остава непроменена.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Стефан Стоянов – зам.-кмет „Образование,
развитие, европейски политики и международно
сътрудничество“.
Кмет:
Ив. Тотев

7437

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 209
от 8 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за „Панорамен път „Предел – Курортно
селище „Пирин“ – „Реконструкция на общински
път BLG 3209/ІІ-19, Предела – Банско, землище
на гр. Разлог, община Разлог“, с възложител:
Община Разлог. Планът е изложен в стая 306
на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

7495

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 210
от 8 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за „Панорамен път „Предел – КС
„Пирин“ – „Реконструкция на общински път BLG
3208/BLG2190, Разлог – м. Бетоловото – м. Кьошката – изменение от о.т. 443 до о.т. 699 по плана за
улична регулация на селищно образувание „Пирин“ и землищна граница, землище на гр. Разлог,
община Разлог“, с възложител: Община Разлог.
Планът е изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

7496

Председател:
М. Копанарова-Тасева
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РЕШЕНИЕ № 211
от 8 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за „Панорамен път „Предел – КС
„Пирин“ –  „Реконструкция на общински път BLG
3209/ІІ-19, Предела – Банско/ – м. Круше – изменение от пътно кръстовище /BLG2190/ до о.т. 722
по плана за улична регулация на селищно образувание „Пирин“, землище на гр. Разлог, община
Разлог“, с възложител: Община Разлог. Планът е
изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7497

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 155
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за частична промяна на ПУП – парцеларен план за прокарване на
трасе за КСрН 20 kV от БТКП „Моста“, с. Срем,
до БКТП 2, с. Княжево, одобрен с Решение № 548
от 29.04.2015 г., в сила от 10.07.2015 г., за обекти по
Програма Life 12 NAT/BG/000572 – for safe grid, с
възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 60, ал. 2 АПК с цел спазване
сроковете за изпълнение на СМР на строеж „КСрН
20 kV от БТКП „Моста“, с. Срем, до БКТП 2,
с. Княжево“ допускам предварително изпълнение
на административния акт.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров
7513
РЕШЕНИЕ № 156
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за частична промяна на ПУП – парцеларен план за прокарване
на трасе за КСрН 20 kV от ВС „Устрем“ до БТКП
„Моста“, с. Срем, община Тополовград, одобрен с
Решение № 550 от 29.04.2015 г., в сила от 10.07.2015 г.,
за обекти по Програма Life 12 NAT/BG/000572 – for
safe grid, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
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На основание чл. 60, ал. 2 АПК с цел спазване
сроковете за изпълнение на СМР на строеж „КСрН
20 kV от БТКП „Моста“, с. Срем, до БКТП 2,
с. Княжево“ допускам предварително изпълнение
на административния акт.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров
7514

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 122
от 31 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 5
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
Общинският съвет – с. Ковачевци, одобрява изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване, водопровод и
канализация до поземлен имот № 42.21 по КВС
на с. Ковачевци.
Председател:
В. Тодоров
7534

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 66
от 18 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява проект за
изменение на подробния устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) в кв. 35, 36, 37 и 40 по
кадастрално-регулационния план на с. Комунига
от 1990 г., с който се изменят:
1. Следните предвидени с регулационния план
от 1990 г. улици, които не са реализирани към
настоящия момент:
1.1. Улица между кв. 35 и кв. 37, кв. 40 в участъка от о.т. 169-о.т. 177-о.т. 179-о.т. 180-о.т. 191-о.т.
190 се изменя, като измененото трасе минава през
о.т. 169-о.т. 500-о.т. 501-о.т. 502-о.т. 503-о.т. 510-о.т.
509-о.т. 511-о.т. 518-о.т. 520-о.т. 521-о.т. 522-о.т. 525о.т. 190, съгласно изчертаните с кафяв цвят линии
в проектната разработка.
1.2. Улица между кв. 36 и кв. 37 в участъка
от о.т. 177-о.т. 183 се изменя, като измененото
трасе минава през о.т. 509-о.т. 508-о.т. 512-о.т.
513-о.т. 514 и през о.т. 508-о.т. 507-о.т. 506-о.т. 505о.т. 504, съгласно изчертаните с кафяв цвят линии
в проектната разработка.
2. Вътрешните регулационни линии на урегулирани поземлени имоти с неприложена към
настоящия момент дворищна регулация в кв. 35,
36, 37 и 40 по кадастрално-регулационния план
на с. Комунига от 1990 г. без промяна в собстве-
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ността на имотите, от които са образувани, като
вътрешните регулационни линии се поставят в
съответствие с имотните граници на имотите, от
които са образувани, а уличните регулационни
линии се съобразяват с изменената улична регулация, като така новообразуваните урегулирани
поземлени имоти (УПИ) в кв. 35, 36, 37 и 40 по
плана на с. Комунига от 1990 г. са следните:
В кв. 35: У ПИ XIX, образуван от имот с
пл. сн. № 311;
УПИ XX, образуван от имот с пл. сн. № 310;
УПИ XXI, образуван от имот с проектен
№ 200.2;
УПИ XXII, образуван от имот с пл. сн. № 321;
УПИ XXIV, образуван от имот с пл. сн. № 321;
УПИ XXV, образуван от имот с пл. сн. № 321;
УПИ XXVII, образуван от имот с пл. сн. № 318;
УПИ XXVIII, образуван от имот с пл. сн. № 394;
УПИ XXIX, образуван от имот с пл. сн. № 320;
УПИ XXX, образуван от имот с пл. сн. № 319;
УПИ XXXI, образуван от имот с пл. сн. № 317;
УТТИ XXXII, образуван от имот с пл. сн. № 316;
УПИ XXXIII, образуван от имот с пл. сн.
№ 314 и пл. сн. № 315;
УПИ XXXV, образуван от имот с пл. сн. № 312
и пл. сн. № 440.
В кв. 36: УПИ XXIV, образуван от имот с
пл. сн. № 334;
УПИ XXV, образуван от имот с пл. сн. № 333;
УПИ XXVI, образуван от имот с пл. сн. № 332;
УПИ XXVII, образуван от имот с пл. сн. № 331;
УПИ XXVIII, образуван от имот с пл. сн. № 330.
В кв. 37: УПИ II, образуван от имот с пл. сн.
№ 322;
УПИ III, образуван от общински терен;
УПИ IV, образуван от имот с пл. сн. № 378;
УПИ V, образуван от имот с пл. сн. № 377.
В кв. 40: У ПИ X II, образу ван от имот с
пл. сн. № 377;
УПИ XIII, образуван от имот с проектен
№ 200.1;
УПИ XIV, образуван от имот проектен № 200.2;
УПИ XV, образуван от имот с пл. сн. № 323;
УПИ XVI, образуван от имот с пл. сн. № 323.
Председател:
Б. Газиюмер
7515
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ ЗУТ във връзка с чл. 143, чл. 144,
ал. 1, чл. 73, ал. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 3, ал. 8 и
чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата е издадено
Разрешение за строеж № РС-58 от 15.09.2016 г. за
обект: Северна скоростна тангента от км 0+000
до км 16+540, подобект: БКТП Разпределителна
Челопечене ДИСП № 32-050, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия,
държавна собственост. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7587
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89. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С160022-095-0000009 от
7.09.2016 г. възлага на Росен Антонов Миланов с адрес за кореспонденция: София, ж.к.
Стрелбище 35А, вх. Б, ет. 3, ап. 35, следния
недвижим имот: 2 % идеални части от поземлен имот в гр. София, община Столична, район
„Триадица“, ж.к. Манастирски ливади-изток,
ул. Тодор Джебаров, целият с площ 890 кв. м,
като поземлен имот с № 782 в квартал № 44
при граници и съседи по НА и по скица: ПИ
№ 237, улица, ПИ № 833 и улица между осови
точки № 128 и 129а.
7561
№
Шипо
фър
ред
1
I.
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69. – Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурси за задочни докторанти
за учебната 2016/2017 г. по следните научни
специалности: 01.06.12. Микробиология – един;
03.01.15. Нефрология – един; 03.01.28. Медицинска
рентгенология и радиология (вкл. използване на
радиоактивни изотопи) – един; 03.01.19. Неврология – един; 03.01.37. Обща хирургия – двама.
Документи се приемат 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“ в Медицинския
институт – МВР, бул. Скобелев 79, Човешки ресурси, тел. 02/9821596 и 02/9821460.
7498
3. – П ловдивск и ят у ниверситет „Паисий
Хилендарски“ обявава конкурси за учебната
2016/2017 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет, както следва:

Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма

2
3
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
1.
Управление на образованието
1.2. Педагогика
1.
Теория на възпитанието и дидактика
1.3. Педагогика на обучението по...
1.
Методика на обучението по изобразително изкуство
2.
Методика на обучението по бит и технологии
3.
Методика на обучението по музика
4.
Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ
5.
Методика на обучението по химия
6.
Методика на обучението по физика
7.
Методика на обучението по биология
8.
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
II.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
1.
Българска литература
Антична и западноевропейска литература (Сравнително литературо2.
знание)
3.
Български език
4.
Славянски езици
5.
Руска литература
6.
Германски езици
7.
Англоезична литература
8.
Романски езици
11.
9. Френскоезична литература
III. 3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
1.
Науки за културата
2.
Етнология
3.
Социална антропология
4.
Социология
3.2. Психология
1.
Специална психология

Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
4

5

1

1

3

-

2
1
1
1
1

1

2
3

1
1
1

5

-

1

-

8
3
3
2
1
2
1

-

1
1
1
5

2

1

1
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Шипо
фър
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2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Педагогическа и възрастова психология
3.6. Право
Гражданско и семейно право
Гражданско и семейно право – Облигационно право
Граждански процес
Административно право и административен процес
Наказателен процес
История на държавата и правото
Теория на държавата и правото
3.7. Администрация и управление
Социално управление
3.8. Икономика
Маркетинг
Финанси и счетоводство
Политическа икономия
История на икономическите учения
Икономика и управление (Индустрия)
4. Природни науки, математика и информатика
4.1. Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
4.2. Химически науки
Неорганична химия
Теоретична химия
Аналитична химия
Органична химия
Физикохимия
Технология на неорганичните вещества
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
4.3. Биологически науки
Микробиология
Биохимия
Екология и опазване на екосистемите
Молекулярна биология
Клетъчна биология
Генетика
Морфология
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Образователна и научна степен „доктор“
редовно задочно
2
1
1
1
2

1

2
1
1
1

1

1

1
2
2
1
1

1
2
2
1
1

1
2

-

3
2
1
5
1
1

-

1
2
2
1
1
2
1
1

-

4.5. Математика
1.

Математически анализ

3

1

2.

Диференциални уравнения

1

-

3.

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

-

12

4

1

1

112

28

4.6. Информатика и компютърни науки
1.

Информатика
8.

Изкуства

8.3. Музикално и танцово изкуство
1.

Музикознание и музикално изкуство
ОБЩО:
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За участие в конкурсите се подават следните
документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 2.
автобиография – европейски формат; 3. дипломи
за придобити образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията
(оригинал и копие) или нотариално заверени копия
от тях; 4. документ за признато висше образование
(ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
5. други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област; 6.
квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – 50 лв. и 20 лв. за всеки следващ
изпит. Таксата се внася в офиса на Уникредит
Булбанк, намиращ се в сградата на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, ректорат.
Срок за подаване на документите: 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24, стая № 123,
тел.: 032/261 406.
7474
7. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 3.7. Администрация и
управление (Социално-икономическа същност на
управлението на продажбите) със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
7557
28. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните
растения“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
„Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.
7452
71. – Община Велики Преслав на основание
чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен
помощен план на местностите в землището на
гр. Велики Преслав, м. „Дервиша“, с подместности: м. Мехмед баир, м. Траката, Шанка и м. Кужов рът – кадастрален район 58222.111; 58222.96;
58222.97; 58222.101 (с обща площ 63,04 ха). Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 2, направление „Устройство на територията. Екология“,
стая 212. 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 и
придружаващата го документация до кмета на
общината.
7551
76. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път
III-5004 – „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до
км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км
3+130 – реконструкция на инженерни мрежи. На
територията на община Габрово парцеларният
план засяга поземлени имоти в землището на
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания относно
ПУП – ПП и придружаващите го документи до
кмета на общината.
7607

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител – Бургас,
против решение на Общинския съвет – гр. Бургас,
прието по т. 4 от дневния ред на заседанието, отразено в протокол № 13 от 28.06.2016 г., в частта му
по параграфи 4 и 10, с който се създава параграф
4 в ПЗР от ПИДПОДОПТОБ. По оспорването е
образувано адм. дело № 1468/2016 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.10.2016 г. от 10 ч.
7539
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – гр. Бургас, против разпоредбите на чл. 4,
ал. 3, чл. 6, ал. 1, т. 7, чл. 1, ал. 5, чл. 7, ал. 3, т. 4 и
ал. 7, чл. 7, ал. 10 от Наредбата за преместваемите
обекти на територията на община Айтос, приета
с решение № 327 от 25.01.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Айтос, влязла в сила на 23.03.2016 г. По
оспорването е образувано адм. дело № 1551/2016 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.10.2016 г. от 10 ч.
7540
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
на Районна прокуратура – Белоградчик, на разпоредбите на чл. 22, т. 1 и чл. 23 от Наредбата за
преместваемите обекти на територията на община Белоградчик, приета с решение № 469, взето
с протокол № 45 от 11.07.2002 г. на Общинския
съвет – гр. Белоградчик, касаещи изискванията
за наличие, респ. изработване и одобряване на
схеми за разполагане на преместваеми обекти
върху имоти – частна собственост, по което е
образувано адм. д. № 184/2016 г. по описа на
Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане на 16.11.2016 г. от 14 ч.
7538
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 14 от Наредбата за определяне на
реда за издаване на разрешение за поставяне на
преместваеми обекти и реклами на територията
на община Троян (приета с Решение № 184 от
28.10.2004 г. на Общинския съвет – гр. Троян),
по който е образувано адм. дело № 228/2016 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
7537
Административният съд – Силистра, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от ЗП Саджиде Ахмед Ахмед
на Решение № 60 по протокол № 9 от 23.02.2016 г.,
допълнено с Решение № 66 по протокол № 11 от

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

21.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Главиница,
по което е образувано адм.д. № 56/2016 г. по описа
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 21.10.2016 г. от 14 ч.
7536
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 12, ал. 1 и 2
от Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти на територията на община
Симеоновград, по който е образувано адм. дело
№ 429/2016 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 14.12.2016 г. от 10 ч.
7535
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на зам.-окръжен прокурор
на Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 4,
ал. 1 и 2 и чл. 17 от Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане
на територията на община Димитровград (във
връзка с чл. 56 ЗУТ), приета с Решение № 211 от
29.07.2004 г. на Общинския съвет – Димитровград, по който е образувано адм.д. № 404/2016 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 23.11.2016 г. от 10,30 ч.
7542
Пловдивският районен съд, III бр. състав, съобщава на Анджей Гумеля, роден на 26.06.1955 г.,
гражданин на Република Полша, с неизвестен
адрес, че в едномесечен срок, считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“, следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр.д. № 3200/2016 г. на ПРС,
III бр. състав, заведено от Цветанка Борисова
Янева-Гумеля, с основание иск по чл. 49 СК, с
оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
7541
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава длъжника и кредиторите на
„Нафтекс Петрол“ – ЕООД (в несъстоятелност),
Ловеч, ЕИК 121904244, по т.д.н. № 17/2015 г. по
описа на Ловешкия окръжен съд, да се явят на
съдебно заседание на 26.09.2016 г. от 11,30 ч.
по ч.т.д. № 64/2016 г., образувано по искане на
кредиторите: „Корпоративна търговска банка“ –
АД (в несъстоятелност), София, ЕИК 831184677,
и „Арвен“ – А Д, Бу ргас, ЕИК 131035819, за
отмяна на решенията на първото събрание на
кредиторите на „Нафтекс Петрол“ – ЕООД (в
несъстоятелност), Ловеч, ЕИК 121904244, проведено на 5.08.2016 г. с дневен ред по чл. 672, ал. 1,
т. 8 ТЗ. Насрочва резервна дата за провеждане
на съдебното заседание на 3.10.2016 г. от 11,30 ч.
7599
С о фи йск и я т г р а дск и с ъд н а о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 11650/2002 г. за политическа партия „Национално движение за спасение на Отечеството“:
заличава досегашния състав на Централния съвет
на политическа партия „Национално движение
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за спасение на Отечеството“; вписва нов Централен съвет на политическа партия „Национално
движение за спасение на Отечеството“ в състав:
Валентин Стойков Илиев, Василка Стефанова
Миневска, Георги Петров Дерменджиев, Красимира Владимирова Спасова, Лидия Георгиева
Иванова, Любомир Крачунов Резашки, Найден
Добрев Добрев, Нелко Георгиев Газибаров, Петър
Василев Йолов, Петър Иванов Петров, Петя Николова Митова, Райна Димитрова Банова, Стефан
Георгиев Василев, Тодор Александров Рашев,
Христина Янкова Танкова; заличава досегашния
състав на Изпълнителния комитет на политическа
партия „Национално движение за спасение на
Отечеството“ и вписва нов състав на Изпълнителния комитет: председател – Тодор Александров Рашев, заместник-председател – Валентин
Стойков Илиев, заместник-председател – Нелко
Георгиев Газибаров, секретар – Георги Петров
Дерменджиев, член Райна Димитрова Банова;
заличава досегашния състав на Централната
контролно-ревизионна комисия на политическа
партия „Национално движение за спасение на
Отечеството“ и вписва нов състав на Централната
контролно-ревизионна комисия: Илия Йорданов
Илиев, Радко Иванов Зарков, Светла Ангелова
Халачева. Партията се представлява от председателя Тодор Александров Рашев.
7560

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
9. – Управителният съвет на сдружение „Българско информационно общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.11.2016 г. в 10,30 ч. в София,
район „Оборище“, ул. Оборище 37, сладкарница
„Salon Aux Fleurs“, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружение „Българско информационно общество“
да присъстват лично. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението от датата на обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
7622
5. – Управителният съвет на сдружение „Български алианс за кръводаряване“ (БАК), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
от 7.09.2016 г. свиква общо изборно събрание
на 15.11.2016 г. в 14 ч. в София, ж.к. Студентски
град, ул. Академик Жак Натан 5, ет. 1, ап. 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2015 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. приемане на бюджет на сдружението за
2016 г.; 5. обсъждане и приемане на програма за
развитие на сдружението през 2016 г. и 2017 г.; 6.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от
устава на БАК при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред, ако присъстват не помалко от трима членове учредители.
7530
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6. – Управителният съвет на сдружение „Централно Източно европейски пациентски алианс
по хематология“ (ЦИЕПАХ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 10.09.2016 г.
свиква общо изборно събрание на 15.11.2016 г.
в 17 ч. в София, ж.к. Студентски град, бл. 34А,
вх. Б, ет. 10, ап. 118, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението за 2015 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за 2015 г.; 3. избор
на управителен съвет; 4. приемане на бюджет на
сдружението за 2016 г.; 5. обсъждане и приемане на
програма за развитие на сдружението през 2016 г.;
6. промяна на устава на сдружението; 7. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на
ЦИЕПАХ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред, ако присъстват не по-малко
от трима членове учредители.
7531
50. – Националният комитет на партия „Български социалдемократи“ на основание чл. 7,
ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на партията,
чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое решение от заседанието
си, проведено на 6.08.2016 г. пред паметната плоча на основателите на партията на Българските
социалдемократи под връх Бузлуджа, Стара планина, свиква 50-и юбилеен редовен конгрес на
партията на 19.11.2016 г. в 10 ч. в Стара Загора,
зала „Загора“ в хотел „Сити“, при следния дневен
ред: 1. отчет на Националния комитет на партия
„Български социалдемократи“; 2. отчет на ЦКРК;
3. приемане на промени в устава на дискусия;
4. избор на председател на партия „Български
социалдемократи“; 5. избор на председател на
ЦКРК на партия „Български социалдемократи“;
6. избор на членове на Национален комитет на
партия „Български социалдемократи“; 7. избор на
членове на ЦКРК на партия „Български социалдемократи“; 8. дискусия; 9. вземане на решения.
7559
14. – Училищното настоятелство при ЦДГ
№ 2 „Снежанка“, Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 и 25 от устава на сдружението
свиква по инициатива на съвета на настоятелите общо събрание на 25.11.2016 г. в 17 ч. в
Казанлък, ул. А лен мак 8, при следния дневен
ред: 1. приемане решение за прекратяване на
СНЦ „Училищно настоятелство при ЦДГ № 2
„Снежанка“; 2. определяне срок на ликвидация;
3. избор на ликвидатор; 4. разни. При липса
на кворум съгласно чл. 26 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18 ч.
при същия дневен ред.
7552
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по стрелба с лък „Раптор Арчери“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 6.11.2016 г. в 18 ч.
на адрес: ул. Климент Охридски 2 (спортната
зала на клуба), при следния дневен ред: 1. финансов отчет за 2015 г.; 2. отчет на спортната
дейност на клуба през 2015 г.; 3. избор на ново
ръководство (председател и управителен съвет);
4. промени в устава; 5. избор на нови членове;
6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
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ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
7595
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб Камено“ – гр. Камено, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
31.10.2016 г. в 17 ч. в гр. Камено, зала „Гражданска
защита“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на СНЦ ФК „Камено“; 2.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7586
17. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб – Пазарджик“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 2.11.2016 г. в 19 ч. в Пазарджик,
ресторант „Елегант“, ул. Асен Златаров 14, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на съвета на директорите (борд); 2. избор на
нов съвет на директорите (борд); 3. прием на нови
членове; 4. промяна на седалището и адреса на
управление; 5. промени в устава на сдружението;
6. други. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата
дата и на същото място един час по-късно – в
20 ч., при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението за по-подробна информация всеки делничен ден от седмицата от
13,30 ч. до 17 ч. в седалището в Пазарджик, ул.
Асен Златаров 14, или всяка сряда в ресторант
„Елегант“ от 19 до 20,30 ч.
7621
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К „То нус – спорт“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 30.11.2016 г. в 14 ч. в Пазарджик на адрес: пл.
Васил Левски 5, спортна зала „Васил Левски“,
тренировъчна зала № 2, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за дейността на клуба
през 2015 г.; 2. финансов отчет на УС за дейността
на клуба за 2015 г.; 3. изменения и допълнения по
устава на клуба; 4. избор на управителен съвет
(УС). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще
се проведе 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред колкото и членове на
дружеството да присъстват. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в
седалището на спортния клуб след 10.11.2016 г.
7568
1. – Управителният съвет на СНЦ „Доброта
2012“, гр. Средец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 13.11.2016 г. в
18 ч. в гр. Средец, община Средец, ул. Гоце Делчев
8, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на управителния съвет; 2. избор на нови
членове на управителния съвет; 3. разглеждане
на молби за членство в сдружението; 4. промяна
на наименованието на сдружението; 5. вземане
решение за промяна на предмета на допълнителна
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стопанска дейност на сдружението; 6. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 7. вземане
решение за промяна на мандата на председателя на
сдружението; 8. разни. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще бъде отложено с 1 час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.
7558
9. – Управителният съвет на „Сдружение за
превенция и лечение на белодробни заболявания
Троян“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.11.2016 г.
в 13,30 ч. в седалището на сдружението: гр. Троян,
област Ловеч, ул. Васил Левски 253, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2015 г.; 2. приемане на програма за дейността
на сдружението за 2017 г.; 3. разни. Поканват
се членовете на „Сдружение за превенция и
лечение на белодробни заболявания Троян“ да
вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на членовете за общото събрание ще
започне в 13 ч. в деня и на мястото, където ще
се проведе общото събрание. Членовете ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а
пълномощниците – срещу писмено пълномощно
и срещу документ за самоличност. Ако в горепосочения час липсва кворум, общото събрание ще
се проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
присъстващите членове.
7554
59. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.11.2016 г. в 16 ч. в зала „Сава Шиваров“, ет. 1
в сградата на ДНТ – Търговище, ул. Славейков 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на ТО на НТС за периода ноември 2011 до
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октомври 2016 г.; 2. приемане бюджет на ТО на
НТС – Търговище за следващия мандатен период
2016 – 2021 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна в устава. 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. Канят се всички заинтересовани.
7594
4. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по
конен спорт Шумен“ – Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на сдружението на 4.11.2016 г. в 17 ч. в залата
на Районен хиподрум – Шумен, при следния
дневен ред: 1. отчет за едногодишната дейност
на СНЦ „К луб по конен спорт Шумен“ – Шумен, п рез 2015 г.; 2. о т чет за фи на нсовата
едногодишна дейност на СНЦ „К луб по конен
спорт Шумен“ – Шумен; 3. приемане на нови и
отпадане на членове на СНЦ „К луб по конен
спорт Шумен“ – Шумен; 4. избор на нов УС на
СНЦ „Клуб по конен спорт Шумен“ – Шумен; 5.
избор на председател и зам.-председател на УС
на СНЦ „Клуб по конен спорт Шумен“ – Шумен;
6. промени в устава на СНЦ „К луб по конен
спорт Шумен“ – Шумен. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
7543
Филип Йейтс Уелш – ликвидатор на сдружение „Ирландско-българска бизнес мрежа“, София,
в ликвидация по ф.д. № 654/2010 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
7620

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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