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ЗАКОН

за ограничаване носенето на облекло, при
криващо или скриващо лицето
Г л а в а
п ъ р в а
ОГ РА Н И Ч А ВА Н Е НОСЕН ЕТО Н А ОБ ЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО
ЛИЦЕТО
Чл. 1. Този закон урежда ограничаването
на носенето на облекло, прикриващо частично
или скриващо напълно лицето.
Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска
носенето на облекло, прикриващо частично
или скриващо напълно лицето.
(2) Публично място по смисъла на ал. 1
е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.
Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се
прилага:
1. ако носенето на облеклото се налага:
а) по здравословни причини;
б) от характера на упражняваната професия;
в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато
се носи от участниците в тях и е с временен
характер;
2. в молитвените домове на регистрираните
вероизповедания;
3. когато със закон е установено друго.
Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни
дрехи, покривала, наметала, мрежести платки,
маски или други подобни елементи, които
прикриват частично или скриват напълно
лицето.
(2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата,
носът или очите.
(3) Лицето е скрито напълно при носенето
на облекло за цялостно закриване на лицето.

Г л а в а

в т о р а

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 5. Контролът по спазването на закона се
осъществява от органите на Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 6. (1) Който на публично място носи
облекло, прикриващо частично или скриващо
напълно лицето, се наказва със:
1. глоба в размер на 200 лв. – за първо
нарушение;
2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко
следващо нарушение.
(2) Ако нарушителите са длъжностни лица,
наказанието е:
1. глоба в размер на 500 лв. – за първо
нарушение;
2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко
следващо нарушение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на
подбудителите и допустителите.
Чл. 7. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 8. Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или
от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 9. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 септември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7952

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11
от 4 октомври 2016 г.

по конституционно дело № 7 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 4 октомври 2016 г. конституцион
но дело № 7/2016 г., докладвано от съдията
Румен Ненков.
Производството пред Конституционния
съд (КС) е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република
България (Конституцията).
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Предмет на произнасяне по същество е
искане на петчленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) за установяване
на противоконституционност на чл. 37 от
Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
(ЗБППМН – обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.,
посл. изм., ДВ, бр. 59 от 2016 г.). Вносителят
изрично е посочил, че оспорената разпоредба
е несъвместима с чл. 30, ал. 3 от Конституцията, а в съдържателно отношение твърди,
че нарушението се състои в „липсата на
средство за обжалване“ на визираните в
нея актове на прокурора. Във връзка с това
се е позовал на раздел ІІІ на Решение от
29.11.2011 г. на Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ), четвърто отделение, по делото
„А. и други срещу България“, където по повод
на прилагането на чл. 37 ЗБППМН е прието, че
българската държава е нарушила чл. 5, § 4 от
Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи (КЗПЧОС). Относими към
предмета на настоящото конституционно дело
са констатациите на ЕСПЧ, че при издаването
на заповедта за настаняване в дом за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни
прокурорът действа „при упражняване на изпълнителните си правомощия, предоставени от
държавата“, без обаче следваната процедура да
осигурява „гаранциите за съдопроизводство“,
както и че „правителството не е посочило
наличие на вътрешноправно средство за защита“, което да даде възможност за последващо
оспорване на прокурорския акт.
От конституираните заинтересовани институции писмено становище са представили министърът на правосъдието, главният прокурор
и Държавната агенция за закрила на детето.
Становище по предмета на делото са предложили още Съюзът на юристите в България,
Българският хелзинкски комитет и Фондацията „Български адвокати за правата на човека“.
Писмено правно мнение е дал проф. д-р
Цветан Сивков.
Министърът на правосъдието, главният
прокурор, Съюзът на юристите в България,
Българският хелзинкски комитет и Фондацията „Български адвокати за правата на човека“
намират, че искането е основателно и следва
да се уважи. Общото в техните становища
е, че законовата процедура за настаняване в
дом за временно настаняване на малолетни
и непълнолетни засяга конституционното
право на лична свобода и неприкосновеност,
а липсата на изрично предвиден достъп до
съдебен контрол я лишава от необходимите
гаранции срещу произвол. Позовават се на
чл. 5, ал. 4 от Конституцията, който дава
предимство пред вътрешното законодателство
на правозащитния стандарт, произтичащ от
ратифицираните, обнародваните и влезлите
в сила за Република България международни
договори, каквито са КЗПЧОС (чл. 5, § 4)
и Международният пакт за гражданските и
политическите права (чл. 9, § 4). В посоче-
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ната група становища има и някои нюанси.
На п ри мер според Фон да ц и я „Бъ л гарск и
адвокати за правата на човека“ оспореният
чл. 37 ЗБППМН противоречи непосредствено на Основния закон, тъй като под „орган
на съдебната власт“ по смисъла на чл. 30,
ал. 3 от Конституцията трябва да се разбира
единствено съдът, но не и прокурорът, докато
Българският хелзинкски комитет поддържа,
че оспорената разпоредба не противоречи
на изрична конституционна разпоредба, а е
несъвместима само със задължителните за
страната международни стандарти.
Мнението на проф. д-р Цветан Сивков е,
че в рамките на посоченото в него основание
(чл. 30, ал. 3 от Конституцията) искането следва да се отхвърли като неоснователно, защото
според Конституцията прокурорът е орган на
съдебната власт и „фактът, че контролът не
излиза от подсистемата на прокуратурата, не
опорочава сам по себе си процедурата и не
следва да се разглежда като форма на ограничаване на конституционно установените
права и свободи на гражданите“.
В становището на Държавната агенция за
закрила на детето са посочени създадени от
международната общност стандарти за защита
на правата и законните интереси на подраст
ващите, без изрично да се взема отношение
към основателността на искането.
Като обсъди материалите по делото поотделно и в тяхната съвкупност, Конституционният съд прие следното:
Предмет на контрол за конституционосъоб
разност е разпоредбата на чл. 37 ЗБППМН,
според която престоят в домовете за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни не
може да бъде повече от 15 дни, като престоят
над 24 часа се разрешава от прокурора, а само
в изключителни случаи пак с разрешение на
съответния прокурор може да бъде продължен
до 2 месеца.
Всяко човешко същество по своята природа
се нуждае от лично пространство, в което да
разполага с възможността да взема собствени решения и да предприема съответните на
тях действия, разбира се, като се съобразява
с необходимия за обществения мир баланс с
аналогичното пространство, дължимо на останалите индивиди. Неслучайно създателите
на Конституцията от 1991 г. още в нейния
преамбюл, обявявайки верността си към общочовешките ценности, на първо място сред
тях са посочили свободата. Най-съществените
гаранции за индивидуалната свобода като конституционна ценност се съдържат в уредбата
на основните граждански права. В чл. 30 от
Конституцията не само е признато правото
на лична свобода и неприкосновеност, но са
установени и условията за неговото ограничаване, както и необходимите мерки за защита на
засегнатите лица срещу евентуален произвол.
Валидни са общите предпоставки за допустимост на ограничението на всяко основно
право, а именно – да е уредено в закон, да

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

е насочено към обезпечаване на съществени
конституционно признати блага (т.е. да е оправдано от легитимна цел), да е съразмерно
(пропорционално) на съществуващата опасност за обекта на защита и не на последно
място – да е осигурен достъп до ефективен
съдебен контрол върху прилагането му (в
този смисъл вж. Решение на КС № 2/2000 г.).
Оспорената разпоредба на чл. 37 ЗБППМН
урежда изчерпателно реда и сроковете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в специализирани домове, създадени от
Министерството на вътрешните работи (МВР).
Решението на компетентния орган за настаняване подлежи на принудително изпълнение, а
установеният на законово и подзаконово ниво
режим на домовете от този вид изисква постоянен контрол върху поведението на настаненото
лице, включително и върху възможностите за
излизане извън дома. Това са обстоятелства,
които дават основание на КС да приеме, че
престоят съставлява ограничаване на личната
свобода и неприкосновеност, поради което
стандартите по чл. 30 от Конституцията са
приложими (вж. раздел І, т. 1, буква „б“ на
Решение на КС № 10/1992 г.). Заключението
на съда в тази насока съвпада с констатацията
на ЕСПЧ по делото „А. и други срещу България“, макар и относима към прилагането на
чл. 5, § 4 КЗПЧОС.
Условията и редът за ограничаване на
индивидуалната свобода чрез временно настаняване в дом за малолетни и непълнолетни,
както и в най-общи линии режимът в съответните домове са уредени на законово ниво
в глава VІ (чл. 34 – 39) на ЗБППМН. Следователно изискването за законоустановеност на
ограничението на основното право е спазено.
Временното настаняване е проявление на
спешните първоначални мерки, които са необходими за подготовка и осъществяване на
следващите етапи от дължимата от държавата
грижа за намиращите се в риск подрастващи.
Целта на ограничението е не само да обезпечи
сигурност и спокойствие в обществото, тъй
като на временно настаняване подлежат лица,
извършили противообществени прояви, но и в
дух на хуманизъм да бъдат защитени правата
и законните интереси на самите малолетни
и непълнолетни, спрямо които се налага (на
настаняване подлежат още и деца, останали
без родителска грижа, просещи, скитащи,
проституиращи, злоупотребяващи с алкохол и
наркотици и пр.). В тази насока националното
законодателство претърпя съществено развитие с въвеждането на промени в ЗБППМН и
приемането през 2000 г. на Закон за закрила
на детето (ЗЗДете). Временното настаняване
на малолетни и непълнолетни в съответните
домове следва утвърдените в международните
актове и националното законодателство принципи, като осигуряване на „най-добрия интерес
на детето“, специална закрила на децата в риск,
временен характер на ограничителните мерки
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и незабавност на действията по закрила на
детето (чл. 3, т. 3, 4, 7 и 13 ЗЗДете). Все пак
в настоящия случай не се налага всеобхватно
обсъждане на конституционната легитимност
на материалноправните основания за временно настаняване, защото разпоредбата на
чл. 35, ал. 1 ЗБППМН, в която се съдържат,
е извън обхвата на искането и съответно – на
конституционния контрол.
Оспореният чл. 37 ЗБППМН е изцяло с
процедурен характер. От него произтича, че
временното настаняване на малолетни и непълнолетни в създадените за тази цел домове
се извършва с акт на съответен орган на МВР,
но само за срок до 24 часа, а за по-дълъг период – с разрешение на прокурора (до 15 дни в
общия случай с възможност за продължаване
на престоя в изключителни случаи максимално
до 2 месеца). Проверката за конституционосъобразност следва да се съсредоточи върху
въпроса дали установеният ред дава на засегнатите лица възможността да бъдат ефективно
защитени срещу незаконно ограничаване на
предоставеното им от Конституцията право
на лична свобода и неприкосновеност.
Вносител ят на искането изрично се e
позовал на нарушение по чл. 30, ал. 3 от
Конституцията, но това негово твърдение
е неоснователно. Посочената разпоредба
изисква всяко задържане да става само в
изрично определени от закона случаи, а при
постановяването му от орган, намиращ се
извън системата на съдебната власт, за същия
възниква задължението за незабавно уведомяване на компетентния по закон орган на
съдебната власт, който в срок 24 часа трябва
да се произнесе по правомерността на взетата ограничителна мярка. Оспореният чл. 37
ЗБППМН не противоречи на това конституционно предписание, защото българският
конституционен модел включва прокуратурата
в системата на съдебната власт, при което
при осъществяване на възложените му правомощия прокурорът действа като орган на
тази власт (в този смисъл вж. Решение на КС
№ 8/2005 г.; Решение на КС № 3/2015 г. и др.).
Конституционният съд обаче не е ограничен в рамките на изрично посоченото в
искането основание за несъответствие с Конституцията (чл. 22, ал. 1, изр. 2 от Закона за
Конституционен съд – ЗКС), още повече, че
самият вносител се е обосновал с „липса на
средство за обжалване“. Следвайки предходната си юриспруденция, в решението по делото
„А. и други срещу България“ ЕСПЧ категорично е приел, че процедурата пред компетентния орган, включително и пред прокурора,
който при упражняване на изпълнителните
си правомощия се произнася по задържане
в дом за временно настаняване, не съдържа
гаранциите срещу произвол, които дава съдопроизводството. Това разбиране съвпада с
принципните виждания на КС, който, развивайки своята практика, също е достигнал до
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заключение, че конституционното право на
защита може да се реализира в своята пълнота само ако пътят до съда не е затворен,
тъй като единствено състезателният публичен
съдебен процес при равенство на спорещите
страни в смисъла по чл. 121 от Конституцията
може да осигури разкриването на истината и
точното прилагане на закона. Недвусмислено
и безусловно е приел, че „правото на съдебна
защита, въпреки че не е изрично формулирано
в Основния закон, в рамките на по-общата
постановка на чл. 56 от Конституцията трябва
да се счита за принцип на правовата държава“ (вж. мотивите на Тълкувателно решение
№ 14/2014 г. на КС). Следователно крайният
резултат от настоящото производство зависи
от отговора на въпроса дали наистина процедурата за временно настаняване на малолетни
и непълнолетни в съответните домове, установена в чл. 37 ЗБППМН, изключва ефективния
достъп на засегнатите лица до съдебен контрол.
С оглед на специфичните правомощия,
дадени на прокурора с оспорената законова
разпоредба, необходимо е предварително ясно
да бъдат разграничени актовете и действията,
които той осъществява в изпълнение или за
осигуряване на конституционните функции
на прокуратурата, установени в чл. 127 от
Конституцията, от другите актове и действия,
които допълнително са му възложени със специален закон. В първия случай прокурорската
институция като структура на съдебната власт,
в частност всеки съответно оправомощен
прокурор като орган на същата власт, следи
за спазване на законността съобразно предписанията на Основния закон. Тази категория
властнически актове и действия, а такива са
всички актове и действия по Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателно-процесуалния
кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
Закона за изпълнение на наказанията и Закона
за административните нарушения и наказания,
съставляват проявление на върховна, конституционно предоставена власт, поради което не
могат да бъдат окачествени като изпълнителни
(административни). Това се отнася и за актовете
и действията на прокурора по други закони,
които също са в изпълнение на функциите по
чл. 127 от Конституцията (например предприемане на действия, насочени към отмяната на
незаконосъобразни актове). Несъмнено прокурорските актове от посочения вид остават
извън визираните в чл. 120 от Конституцията.
Поначало те не подлежат на външен контрол
за законосъо бразност пред съда, освен ако такъв контрол е предвиден изрично от закона в
случаите, когато засягат индивидуални права и
законни интереси (в този смисъл вж. раздел ІІІ
на Решение на КС № 7/2004 г.).
Съдържанието на правомощието, предоставено с чл. 37 ЗБППМН, обаче е коренно
различно в своята същност. В този случай
прокурорът не изпълнява, нито осигурява
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изпълнението на конституционните функции
на прокуратурата, а действа като административен орган. В тази особена хипотеза даденото
от него разрешение следва да се третира като
управленско (административно), поради което
няма основание да се ползва с друг конституционен режим, различен от установения в чл. 120
от Конституцията за всички административни
актове. В това се състои и специфичността
на прокурорския акт, издаден на основание
на законовата разпоредба, която е предмет на
настоящия конституционен контрол.
Съобразявайки се с гореизложените принципни положения, КС приема, че по своята
правна същност разрешението на прокурора
за удължаване на престоя в дом за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни над
24 часа не се отличава от акта на съответния
специализиран орган на МВР за първоначално
настаняване. И в двете хипотези чрез изрично
волеизявление на овластен със закон държавен
орган с обвързваща сила се ограничава личната
свобода и неприкосновеност на засегнатото
лице. В този аспект прокурорското разрешение
съдържа всички признаци на легалното определение за индивидуален административен акт
по чл. 21, ал. 1 АПК. Поначало действащата
правна уредба, включително и на конституционно ниво, не стеснява компетентността за
издаване на административни актове в рамките
на органите, принадлежащи към системата на
изпълнителната власт. Дори законът изрично
предвижда такива актове да издават и органи
от други властнически структури. Аргументи
в този смисъл могат да се извлекат от чл. 82,
ал. 1, т. 1, 3 и 4 АПК. В същата насока е и
по-широката дефиниция на понятието „административен орган“ по смисъла на допълнителната разпоредба на § 1, т. 1 АПК. В
случая по чл. 37 ЗБППМН прокурорът действа
като овластен със закон орган на друга власт
(съдебната), каквато възможност изрично е
предвидена в определението по чл. 21, ал. 1
АПК. Аналогична констатация за правното
му положение при издаване на разрешението
за удължаване на престоя в дом за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни се
съдържа и в мотивите на посоченото по-горе
решение на ЕСПЧ.
При положение че в оспорената норма
са визирани актове на прокурора, които съдържат всички признаци на индивидуалните
административни актове, тезата, че засегнатите лица са лишени от достъп до съдебен
контрол остава без правна опора. Вярно е,
че законът не е предвидил специално производство, но въпреки това пътят към съда е
открит по общите правила на раздел І „Оспорване на индивидуални административни
актове“ на глава десета на АПК. Конституцията възприема като принципно положение,
че на обжалване пред съдилищата подлежат
всички административни актове, освен ако
обжалваемостта изрично е изключена със
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закон (чл. 120, ал. 2 от Конституцията). В
случая обаче законът не предвижда изключение от общото правило, поради което не
се налага да се преценяват границите на
допустимостта на законодателните решения
с такъв характер, очертани с Тълкувателно
решение № 14/2014 г. на КС. Достъпът до съда
е осигурен за всички засегнати лица (чл. 147,
ал. 1 АПК), а предмет на съдебната проверка
е законосъобразността както в процедурен,
така и в материалноправен аспект (чл. 145,
ал. 1 и чл. 146 АПК). Оспорването обуславя
спиране на изпълнението на издадения акт, а
предварителното изпълнение е под контрола
на съда (чл. 166 – чл. 167 АПК). Може да се
направи обобщение, че е налице адекватна
законова основа за провеждане на справедлив, публичен и състезателен съдебен процес
между равнопоставени страни.
Институтът на вътрешния контрол в рамките на самата прокуратура върху актовете и
действията на отделния прокурор е установен
първично в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Не може обаче да бъде споделена тезата, че
сам по себе си той изключва възможността
за съдебен контрол. Нещо повече, такава
възможност е предвидена изрично в чл. 143,
ал. 1 ЗСВ. Следователно ЗСВ не въвежда
такова изключение от принципа на обжалваемост, каквото е визирано в чл. 120, ал. 2
от Конституцията.
Възможността за съдебен контрол върху
разрешението на прокурора по чл. 37 ЗБППМН
не накърнява нито една от функциите на прокуратурата, които са є възложени по чл. 127
от Конституцията. Актът за настаняване за
определен срок в специализиран дом за малолетни и непълнолетни произвежда незабавен,
непосредствен ефект върху правата и свободите
на засегнатото лице. Няма никакво основание
този акт да се третира като проявление на
прокурорски надзор спрямо органите и лицата,
които по закон са отговорни за правилното
изпълнение на принудителната мярка. Такъв
надзор прокуратурата започва да упражнява и
дължи впоследствие – от вземането на мярката
до приключването на нейното изпълнение. Същественото в случая е, че съдебната проверка
за законосъобразност на прокурорския акт,
издаден по подлежащата на конституционен
контрол разпоредба, не само не изключва, но
и в никаква степен не ограничава ефективното
упражняване на правомощието по чл. 127, т. 4
от Конституцията.
В случая ефективността на средството за
защита следва да се преценява и с оглед на
особеността на конкретната хипотеза, а именно, че с прилагането на чл. 37 ЗБППМН се
ограничават права и свободи на лица, които
поради незрялата си възраст се нуждаят от
специални грижи и засилена правна защита.
И в тази насока КС не намира противоречие
с Основния закон, защото както ЗБППМН,
така също ЗЗДете и Законът за правната по-

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

мощ (ЗПП) съдържат достатъчно разпоредби,
чието надлежно прилагане създава гаранции
за адекватен отговор на посочените специфични нужди. Първо, сравнена с процедурите по
вземане на възпитателните мерки по чл. 13,
ал. 1 ЗБППМН, някои от които също засягат
правото на лична свобода и неприкосновеност
(например настаняване във възпитателно училище-интернат), оспорената разпоредба създава
опростен и ускорен ред, който се обуславя от
изискванията за оперативност и бързина в условията на неотложност при относително по-ниска
степен на интензивност на принудата от гледна
точка на ограниченото є времетраене. Въпреки
че в закона не са изброени изрично субектите
с правен интерес да сезират компетентния
административен съд с искане за проверка на
акта по чл. 37 ЗБППМН, подходяща по този
въпрос е аналогията с разпоредбата на чл. 23
ЗБППМН в частта є, с която е очертан максимално широк кръг от лица с право да обжалват
пред съответния районен съд решението на
местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при налагане на възпитателните мерки
по чл. 13, ал. 1, т. 3 – 10 и т. 12 ЗБППМН.
Този кръг включва родителите, лицата, които
ги заместват, всички лица, които защитават
правата и законните интереси на подлежащия
на временно настаняване малолетен или непълнолетен, а също и лично самия засегнат,
когато е достигнал непълнолетие. По сходен
начин в чл. 24а, ал. 2 ЗБППМН са определени и страните в съдебното производство пред
районния съд по налагане на най-тежките
възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13
ЗБППМН. Второ, при оспорване на акта за
временно настаняване по чл. 37 ЗБППМН съдът
е обвързан със специалните правила по чл. 15,
ал. 1 – 5 ЗЗДете за изслушване на засегнатото
лице като „дете“ по смисъла на чл. 2 ЗЗДете.
Трето, на подлежащото на настаняване лице е
осигурена безплатна правна помощ по силата
на чл. 15, ал. 8 ЗЗДете и чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗПП
във връзка с § 1, т. 11 ЗЗДете (елемент на допълнителната разпоредба на закона).
В з а к л ючен ие КС н а м и ра , че ч л. 37
ЗБППМН не накърнява основните права на
малолетните и непълнолетните лица, за които
се отнася. Затова искането на петчленния
състав на ВАС за установяване на неговата
противоконституционност следва да се отхвърли. Необходимо е накрая да се отбележи,
че няма противоречие между основополагащите принципни положения, възприети по
настоящото решение и решението на ЕСПЧ
по делото „А. и други срещу България“. Във
връзка с това следва да се има предвид, че
докато проверката за конституционосъобразност на КС се основава върху абстрактното
съпоставяне на съдържанието на оспорената
законова разпоредба с предписанията на Конституцията, без да е необходимо доказване на
действащото вътрешно право и съответната
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практика по неговото прилагане, ЕСПЧ изгражда изводите си въз основа на резултатите
от състезателен процес, в който националната
правна уредба също подлежи на доказване, наред с онези допуснати от държавите
действия и бездействия, които накърняват
защитаваните от КЗПЧОС права и свободи.
Ето защо в съответната осъдителна част на
постановеното решение ЕСПЧ е посочил като
единствена причина да установи нарушение
на чл. 5, § 4 КЗПЧОС обстоятелството, че
като ответник по жалбата „правителството
не е посочило вътрешноправно средство за
защита“, даващо възможност за последващо
оспорване пред съд на акта за настаняване в
съответен дом за малолетни и непълнолетни.
Следователно няма никакво основание да се
приеме, че от настоящото решение на КС
произтича, че правозащитният стандарт по
Конституцията е занижен в сравнение със
стандартите, установени от КЗПЧОС.
По гореизложените съображения Конституционният съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 150, ал. 2 от Конституцията
РЕШИ:
Отхвърля искането на петчленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 37 от
Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
(обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; посл. изм., ДВ,
бр. 59 от 2016 г.).
Председател:
Борис Велчев
8008

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на образова
нието и науката, приет с Постановление № 11
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 74 и 102
от 2010 г., бр. 33, 48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от
2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г., бр. 81, 86 и 94 от
2014 г., бр. 30 от 2015 г. и бр. 2 и 9 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 27, ал. 1 числото „15“ се заменя
със „17“.
§ 2. В чл. 34, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
2. дирекция „Връзки с обществеността“;“.
2. Създава се т. 4:
„4. дирекция „Протокол и международно
сътрудничество“.“
§ 3. Член 35 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„Чл. 35. Дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“:
1. организира и отговаря за дейностите,
свързани с изготвянето на индивидуалните
административни актове и документи по
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
2. изготвя и съхранява длъжностното и
поименното разписание на министерството и
на регионалните управления на образованието;
3. координира и консултира дейностите
във връзка с изготвянето на длъжностните и
поименните разписания на звената и на административните структури към министерството;
4. изготвя и актуализира работните заплати
в министерството и в регионалните управления на образованието;
5. организира и координира набирането
и подбора на персонала, като отговаря за
провеж дането на конк у рси по Закона за
държавния служител и по Кодекса на труда,
когато министърът е орган по назначаване
или работодател;
6. образува, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в министерството, на държавните служители в
регионалните управления на образованието,
на ръководителите на административните
структури и звената към министерството и на
служителите в училищата в чужбина; отговаря
за правилното отчитане на отпуските; издава
и заверява служебните и трудовите книжки;
издава служебни бележки и документи за
пенсиониране;
7. осигурява методическа, организационна
и техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностни характеристики;
8. организира и координира дейността по
атестирането на служителите, когато това е
предвидено в закон;
9. анализира потребностите, планира и
подпомага организацията по обучение на
служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното им развитие;
10. оказва правна помощ при осъществяването на правомощията на министъра като
ръководител на администрацията и осигурява
навременна правна консултация във връзка
с постъпили жалби и сигнали, свързани с
трудовите и служебните правоотношения;
11. организира дейностите по процедурите
за осъществяването на дисциплинарна отговорност на служителите;
12. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебните производства, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
правоотношения, по които министърът е орган
по назначаване, и на трудовите правоотношения, по които министърът е работодател;
13. разработва и актуализира документи в
областта на човешките ресурси;
14. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет
относно:
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а) административните структури и ръководните им органи;
б) незаетите длъжности в администрацията;
в) обявленията за конкурсите за държавни
служители;
г) служебните правоотношения;
15. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;
16. приема, завежда, проучва и насочва
по компетентност входящата кореспонденция
(жалби, молби, писма, призовки, становища,
предложения, препоръки и друга документация);
17. извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
18. извършва справк и и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в
деловодния архив, организира експертиза
за ценността на документите, съхранявани
в архива, тяхната обработка и предаване в
Централния държавен архив;
19. организира съгласуването и внасянето за
заседание на Министерския съвет на проекти
на актове на Министерския съвет;
20. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет
проекти на актове и осигурява необходимата
информация на членовете на политическия
кабинет, на главния секретар и на директорите на дирекции;
21. обобщава и оформя предложенията на
министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
22. изготвя справки и отчети за дейността
на министерството, свързана с административното обслужване на физическите и юридическите лица;
23. отговаря за изпращането на актовете
на министъра за обнародване в „Държавен
вестник“;
24. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет
относно административните услуги и регистрационните, разрешителните и съгласувателните
режими, образците на документи, свързани
с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
25. отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията, свързани
с предложения и сигнали на физически и
юридически лица по Административнопроцесуалния кодекс, и на задълженията по Закона
за достъп до обществена информация;
26. организира приемна на министерството
по постъпили искания (заявления), жалби и
протести, сигнали и предложения на граждани
и поддържа регистър за тях;
27. организира предоставянето на навременна, точна и пълна информация и оказването
на съдействие на омбудсмана при изпълнение
на неговите правомощия;
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28. осигурява дейности по административно
обслужване на физическите и юридическите
лица на „едно гише“;
29. извършва проверка на автентичността
на образователни документи по постъпили
писмени запитвания;
30. съдейства за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство и оперативната съвместимост на
данните, обменяни между администрациите;
31. отговаря за дейностите по публикуване
на стратегически документи и проекти на
нормативни актове на министерството в Интернет портала за обществени консултации.“
§ 4. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. разработва програма за представяне
дейност та на министерството, осиг у рява
провеждането на информационната политика
на министерството, планира и координира
осъществяването є;
2. организира информационни кампании за
предварително представяне на подготвяни от
министерството проекти на нормативни актове;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване
на общественото мнение за дейността на
министерството;
4. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на министерството;
5. поддържа страницата на министерството
в интернет.“
§ 5. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Дирекция „Протокол и международно сътрудничество“:
1. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости
и организира срещи с посланици или други
сътрудници на посолства;
2. организира протоколните представяния
на министъра и на членовете на политическия кабинет;
3. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България и
с представителствата на водещи сдружения,
организации и финансови инстит у ции за
уреждане на протоколни и делови срещи с
ръководството на министерството;
4. координира програмата на министъра,
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар при официални и работни
посещения в чужбина;
5. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра, на заместник-министрите и
на главния секретар;
6. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
7. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва преводи на материали и
документи от български на съответния чужд
език и обратно;
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8. подготвя и изпраща поздравителни и
съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция
на министъра;
9. организира и координира дейност та
на Работна група 16 „Образование, взаимно
признаване на професионални квалификации,
младеж, наука и изследвания“ към Съвета по
европейските въпроси;
10. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз и подготвя българското
участие в работата на Съвета на Европейския
съюз във формат министри на образованието, както и в работата на спомагателните
му органи;
11. подпомага и координира участието на
експерти от министерството в работни групи към Европейската комисия в областта на
образованието;
12. координира отношенията на министерството с други институции относно международното и европейското сътрудничество;
13. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи и включването на
страната ни в многостранни междуправителствени и неправителствени споразумения за
образователен обмен;
14. организира и координира изпълнението
на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения,
протоколи и програми;
15. подготвя необходимите док у менти,
организира, координира и подпомага посещенията на членовете на политическия
кабинет и служителите на министерството в
задграничните им командировки;
16. координира оперативните връзки с
международни правителствени и неправителствени организации – ООН, ЮНЕСКО,
Съвета на Европа, Европейския съюз и др.;
17. писмено уведомява Министерството на
външните работи за всяка международна изява
на министъра на образованието и науката.“
§ 6. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специа лизираната админист раци я
е организирана в една главна дирекция и
13 дирекции:
1. дирекция „Политики за стратегическо
развитие и информационно осигуряване“;
2. дирекция „Приобщаващо образование“;
3. дирекция „Учебници и училищна документация“;
4. дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“;
5. дирекция „Професионално образование
и обучение“;
6. дирекция „Организация и контрол“;
7. дирекция „Образование на българите
зад граница и училищна мрежа“;
8. дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“;
9. дирекция „Висше образование“;
10. дирекция „Наука“;
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11. дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“;
12. дирекция „Финанси“;
13. дирекция „Правна“;
14. Главна дирекция „Структурни фондове
и международни образователни програми“.“
§ 7. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“:
1. подпомага министъра при планирането
и реализирането на държавната политика в
областта на образованието и науката;
2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната
и европейската практика и с приоритетите
на управленската програма на Министерския
съвет;
3. анализира ефективността от прилагането
на държавните образователни стандарти и
аргументира необходимостта от актуализацията им;
4. изработва секторни програми в област
та на:
а) равния достъп до образование;
б) интеграцията;
в) информационните и комуникационните
технологии;
5. отговаря за извършването на оценка на
въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически
документи;
6. извършва анализ на:
а) резултатите от външното оценяване на
учениците;
б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
в) резултатите от изпълнението на програми и политики;
7. разработва и въвежда методи за оценка
на изпълнението на държавната политика в
областта на образованието и науката;
8. изготвя статистически и финансови анализи и отчети в областта на предучилищното
и училищното образование, висшето образование и науката;
9. предлага мерки за усъвършенстване на
системите на образованието и науката;
10. анализира политиката на Европейския
съюз и предлага въвеждане на европейски практики в областта на образованието и науката;
11. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното
и училищното образование;
12. отговаря за внедряването и прилагането
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на образованието
и науката;
13. осигурява съвместимостта на системите за управление на базите данни, касаещи
образованието и науката;
14. координира и отговаря за изпълнението
на политиката на министерството по отношение на въвеждането на ИКТ в училище и
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прилагането є от страна на административните
структури към министерството с функции в
същата област;
15. координира и осъществява дейностите
по национални и международни програми за
въвеждане на ИКТ в областта на образованието и науката;
16. координира и отговаря за дейностите по
създаването и актуализирането на електронно
учебно съдържание;
17. поддържа националния образователен
портал и отговаря за неговото функциониране
и използване;
18. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното
правителство, и за въвеждането на правила
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на данните, обменяни между
администрациите;
19. участва в изготвянето и/или съгласува
технически задания и спецификации, свързани
с ИКТ системи в сферата на образованието
и науката;
20. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи
и организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите
структури;
21. създава, внедрява и поддържа интернет
среда и цифрово хранилище за електронно
съхранение на основните документи, създавани в процеса на работа в министерството,
и създава и контролира изпълнението на
правилата за достъп до това съдържание;
22. организира и контролира достъпа до
локалната мрежа и другите информационни
връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите
данни с права и пароли на потребителите;
23. изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, по смисъла на
Наредбата за задължителните общи условия
за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава,
обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление
№ 99 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 46 от 2003 г.);
24. организира и контролира дейността на
външни специалисти и фирми, обезпечаващи
информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
25. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
26. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения:
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1. В основния текст думите „Достъп до
образование и подкрепа на развитието“ се
заменят с „Приобщаващо образование“.
2. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците;
6. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за приобщаващото образование;“.
3. Точки 7 и 8 се отменят.
4. В т. 10 думите „детски градини, училища
и обслужващи звена“ се заменят с „институции от системата на предучилищното и
училищното образование“.
5. Точки 16 – 21 се отменят.
§ 9. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. Дирекция „Учебници и училищна
документация“:
1. подпомага министъра при осъществяване
на държавната политика относно познавателните книжки, учебниците, учебните помагала,
информацията и документите в системата на
предучилищното и училищното образование;
2. отговаря за дейностите, свързани с оценяване и одобряване на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти;
3. отговаря за осигуряването и разпространението на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти, които са безплатни за
децата и учениците;
4. отговаря за дейностите, свързани с осигуряване на документите за институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование и институциите за професионално
обучение;
5. организира воденето на националната
електронна информационна система за пред
училищното и училищното образование и
поддържа електронен архив на информацията и
документите в електронен формат в системата
на предучилищното и училищното образование;
6. отговаря за прилагането на нормативните
актове, свързани с познавателните книжки,
учебниците, учебните комплекти и с документите в системата на предучилищното и
училищното образование;
7. подпомага дейността по установяване
автентичността на документите, издавани от
училищата;
8. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавните образователни
стандарти за информацията и документите
и за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала;
9. участва в разработването и управлението
на национални проекти и програми, свързани
с оценяване, одобряване и разпространение
на познавателни книжки, учебници, учебни
комплекти и учебна документация;
10. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
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11. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 10. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Дирекция „Съдържание на пред
училищното и училищното образование“:
1. подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика
в областта на предучилищното, общото и
профилираното училищно образование;
2. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавните образователни
стандарти за предучилищното образование,
за усвояването на българския книжовен език,
за учебния план, за общообразователната
подготовка, за профилираната подготовка,
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците и за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование;
3. разработва рамкови учебни планове в
училищното образование;
4. координира разработването и отговаря
за внедряването на учебните програми по
учебните предмети от общообразователната
и от профилираната подготовка;
5. съгласува проекти на типови учебни
планове на училищата по изкуствата и по
културата, на спортните и на духовните училища по отношение на специализираната
подготовка;
6. съгласува проекти на учебни програми,
свързани с предучилищното образование, общото и профилираното училищно образование,
в дейностите по регистрация и промени на
частни детски градини и училища;
7. съгласува проекти на учебни планове и на
учебни програми на иновативни училища по
отношение на елементите, свързани с учебния
план и с учебните програми за придобиване
на общообразователна подготовка;
8. създава и апробира у чебно-изпитни
програми;
9. съдържателно осигурява изпитните материали за държавните зрелостни изпити и за
националните външни оценявания в края на
клас, етап или степен на образование;
10. организира и координира работата на
националните комисии по проверка и оценяване на държавните зрелостни изпити;
11. контролира работата на регионалните
комисии по проверка и оценяване на националните външни оценявания;
12. подпомага дейностите по диагностиката
на училищната готовност в предучилищното
образование, както и по вътрешното и външното оценяване в училищното образование;
13. методическ и ръководи дейностите,
свързани с ученическите олимпиади и състезания, като:
а) изготвя правила за организацията на
у ченическ ите олимпиади и състезани я и
предлага на министъра състава на националните комисии;
б) контролира провеждането на олимпиадите и състезанията на национално ниво;
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в) предлага на министъра протоколи за
класиране на учениците в националните олимпиади и състезания, протоколи за лауреати
и протоколи за определяне на националните
отбори за представяне на Република България
на международни олимпиади и състезания;
14. ръководи методически, контролира
и оценява дейността на експертите в регионалното управление на образованието
по общообразователни и по профилиращи
учебни предмети, както и по религия и по
майчин език;
15. участва в разработването и управлението
на национални проекти и програми;
16. участва с експерти и дава становища по
предложения, свързани с откриване, регистрация, преобразуване, промени и закриване на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование;
17. осигурява обучението по учебния предмет Религия, като:
а) координира разработването и внедряването на учебни програми по предмета;
б) осъществява връзката с официалните
религиозни институции;
18. осиг у рява обу чението по у чебните
предмети Майчин език и Хореография, като
координира разработването и внедряването
на учебни програми по предметите;
19. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи, свързани със съдържанието и организацията на предучилищното
и училищното образование;
20. методи ческ и ръководи дейност и те
по валидиране на неформалното обучение
и информално учене в областта на общообразователната подготовка в училищното
образование;
21. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
22. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 11. Член 42а се изменя така:
„Чл. 42а. Дирекция „Професионално образование и обучение“:
1. подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика
в областта на професионално образование и
обучение, на кариерното ориентиране и на
продължаващото обучение;
2. отговаря за приемането, внедряването
и прилагането на държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация
по професии;
3. разработва и внедрява типови учебни
планове;
4. координира разработването и отговаря за внедряването на учебните програми
по учебните предмети от професионалната
подготовка;
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5. съгласува проекти на типови учебни
планове на училищата по изкуствата, на спортните и на духовните училища по отношение
на професионалната подготовка;
6. съгласува проекти на учебни програми, свързани с професионалното училищно
образование, в дейностите по регистрация и
промени на частни професионални гимназии
и колежи;
7. отговаря за разработването и прилагането
на национални изпитни програми и единни
критерии за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;
8. събира и анализира информация за
функционирането на системите за качеството
на професионалното образование и обучение;
9. организира и осигурява провеждането на
състезания по професии и олимпиади по учебни предмети от професионалната подготовка;
10. ръководи методически, контролира и
оценява дейността на експертите по професионална подготовка в регионалното управление
на образованието;
11. участва в разработването и управлението
на национални проекти и програми, свързани с
проблемите на организацията и съдържанието
на професионалната подготовка;
12. участва с експерти и дава становища
по предложения, свързани с откриване, регистрация, преобразуване, промени и закриване
на професионални гимназии и професионални
колежи;
13. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи, свързани със съдържанието и организацията на професионалната
подготовка;
14. координира и методически подпомага
дейностите в областта на кариерното ориентиране и на ученето през целия живот;
15. методически подпомага дейностите по
валидиране на неформалното обучение и информалното учене в областта на професионалната подготовка в училищното образование и
в продължаващото професионално обучение;
16. отговаря за разработването и актуализирането на списъка на професиите за
професионално образование и обучение и на
списъка на защитените от държавата специалности от професии;
17. отговаря за дейностите, свързани с разработването, съгласуването и утвърждаването
на учебна документация за обучение на водачи
на моторни превозни средства;
18. осигурява обучението на учениците по
безопасност и движение по пътищата, като
координира разработването и внедряването
на програми и методически насоки;
19. осъществява взаимодействието с работодателските организации за подобряване
качеството на професионалното образование
и обучение и на ученето през целия живот;
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20. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
21. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 12. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Дирекция „Организация и контрол“:
1. осъществява организация, координация
и контрол при изпълнение на дейностите,
свързани с предучилищното и училищното
образование;
2. подпомага министъра при осъществяването на организацията, координацията и
контрола във връзка с дейността на регионалните управления на образованието;
3. организира и координира дейностите,
свързани с движението на учениците и предотвратяване на отпадането им от училище;
4. организира, координира и консултира
дейностите, свързани с подготовката и утвърждаването на държавния и на допълнителния
държавен план-прием в неспециализираните
училища с национално значение;
5. организира и координира чрез регионалните структури на министерството провеждането на приема на ученици;
6. подпомага дейностите, свързани с организирането на национално външно оценяване и на държавните зрелостни изпити,
като организира и координира дейностите на
регионалните управления на образованието
в реализацията им;
7. организира и координира дейностите по
атестирането на директорите на институциите
от системата на предучилищното и училищното образование, на които министърът е
работодател;
8. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавните образователни
стандарти за инспектирането на детските
градини и училищата и организацията на
дейностите в училищното образование;
9. участва при осъществяването на контрола
и оценяването на организацията на контролната дейност в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование;
10. организира процедурите по налагане на
дисциплинарни наказания на директорите на
институциите от системата на предучилищното и училищното образование, на които
министърът е работодател;
11. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
12. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 13. Член 44 се изменя така:
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„Чл. 44. Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“:
1. отговаря за провеждането на държавната
политика, свързана с обучението на българите,
живеещи извън Република България, както и
за опазване на българското културно-историческо наследство;
2. отговаря за провеждането на държавната
политика, свързана с развитието на институциите от системата на предучилищното и
училищното образование, като организира и
координира дейностите по откриване, регистрация, преобразуване, промени, закриване,
отписване и заличаване на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование;
3. организира, координира и контролира
дейността на българските училища в чужбина;
4. методически и организационно координира, подпомага и контролира обучението по
учебните предмети Български език и литература, История и цивилизация на България,
География и икономика на България, осъществявано в чужбина от дипломатическите
представителства на Република България, от
българските православни църковни общини,
от Славянобългарския манастир „Св. Вмчк.
Георги Зограф“ – Атон, Гърция, както и от
организациите на българи, живеещи извън
Република България, регистрирани съгласно
законодателството на съответната държава
за извършване на образователно-културна
дейност;
5. подпомага изработването на адаптирани
учебни програми за обучение на българи,
живеещи извън Република България, като
осъществява координация и взаимодействие
с учителите, осъществяващи обучението;
6. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на учебни материали, в т.ч. учебници и учебни помагала за
обучението на българите, живеещи извън
Република България;
7. осигурява координация и взаимодействие
между организациите на българи, живеещи
извън Република България;
8. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование;
9. подготвя проект на списъци на средищни
и защитени детски градини и училища въз
основа на данни от регионалните управления
по образованието и общините;
10. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с осигуряване правото
на безплатен транспорт на учениците;
11. организира и поддържа регистър на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование;
12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
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13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 14. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“:
1. отговаря за дейностите по разработване
и изпълнение на държавната политика за
квалификацията и кариерното развитие на
педагогическите специалисти;
2. организира и отговаря за разработването
и актуализирането на нормативната уредба,
свърза на с к ва л ифи к а ц и я та, к ариерно т о
развитие, атестирането и диференцираното
заплащане на педагогическите специалисти;
3. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически
специалисти;
4. организира и ръководи дейностите по
разработване на държавните изисквания за
придобиване на професионална квалификация
„учител“;
5. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно
развитие на педагогическите специалисти
съобразно професионалните нужди по места,
контролира и координира изпълнението им от
страна на административните структури към
министерството с функции в същата област;
6. ко о рд и н и р а в з а и мо о т ношен и я т а с
държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в
областта на квалификацията на учителите
и кариерното развитие, както и със социалните партньори;
7. организира дейностите по установяване
съответствие на квалификацията на лицата с
изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България;
8. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност;
9. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност.“
§ 15. В чл. 45, т. 10 думите „и заверка на
документи за образование и квалификация“
се заличават.
§ 16. В чл. 46 т. 8 се отменя.
§ 17. Член 48 се отменя.
§ 18. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 14:
„14. отговаря за приемането, внедряването
и прилагането на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие;“.
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2. Досегашните т. 14 и 15 стават съответно
т. 15 и 16.
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9 след думата „държавния“ се добавя
„и на допълнителния държавен“.
2. В т. 12 думите „училищното обучение и
предучилищното възпитание и подготовка“
се заменят с „предучилищното и училищното
образование“.
3. В т. 13 думата „кадри“ се заменя със
„специалисти“.
4. Създава се нова т. 14:
„14. отговаря за приемането, внедряването
и прилагането на държавните образователни
стандарти за финансирането на институциите
и за нормирането и заплащането на труда в
системата на предучилищното и училищното
образование;“.
5. Досегашните т. 14, 15 и 16 стават съответно т. 15, 16 и 17.
§ 20. Член 52 се отменя.
§ 21. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебни
производства, свързани с осъществяване на
дейностите по т. 2 – 5.“
2. В ал. 3 думата „трима“ се заменя с „двама“.
§ 22. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи в министерството се изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, позиции,
информации, паметни бележки, проекти на
решения по конкретни въпроси, вътрешни
актове, проекти на нормативни актове и
други документи.
(2) Ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ по ал. 1, задължително го подписва
или парафира преди внасянето му за подпис
от министър, заместник-министър, главния
секретар или директора на дирекция.
(3) Общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар.
(4) Директорът на дирекция осъществява
цялостен контрол върху дейността на дирекцията, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната є компетентност.“
§ 23. В чл. 55 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът представя на главни я
секретар информация за изпълнението на
поставените задачи.“
§ 24. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със
задължително присъствие в периода от 10,00 до
16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето
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на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградите на министерството или по друг
подходящ начин.
(4) Конкретната организация на работа и
контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на министъра.
(5) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 4 министърът
може да определи различно от посоченото в
ал. 2 работно време.“
§ 25. В чл. 60 ал. 3 се отменя.
§ 26. Приложението към чл. 27, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на образованието и науката –
480 щатни бройки
Политически кабинет, в т.ч.:
10
съветници и експерти към
политическия кабинет
5
Главен секретар
1
Инспекторат
9
Финансови контрольори
4
Звено за вътрешен одит
12
Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация, в т.ч.:
100
дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
43
дирекция „Връзки с обществеността“
5
дирекция „Стопански и счетоводни
дейности“
37
дирекция „Протокол и международно
сътрудничество“
15
Специализирана администрация, в т.ч.:
343
дирекция „Политики за стратегическо
развитие и информационно осигуряване“
23
дирекция „Приобщаващо образование“
11
дирекция „Учебници и училищна
документация“
11
дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
22
дирекция „Професионално образование и обучение“
13
дирекция „Организация и контрол“
14
дирекция „Образование на българите
зад граница и училищна мрежа“
11
дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“
11
дирекция „Висше образование“
20
дирекция „Наука“
15
дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“
33
дирекция „Финанси“
28
дирекция „Правна“
20
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми“
111“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) До 31 декември 2016 г. дирекция
„Човешки ресурси и административно обслужване“:
1. организира и извършва дейностите по
издаване на удостоверение APOSTILLE на
образователни и удостоверителни документи,
издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството
на образованието и науката;
2. поддържа регистър на заварените до 31
май 2013 г. образователни документи, регистър
на издадените удостоверения APOSTILLE и
база данни за постъпили неистински документи за образование.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1,
т. 1 се подпомага от експерти от дирекции „Съдържание на предучилищното и училищното
образование“, „Професионално образование
и обучение“ и „Висше образование“.
§ 28. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в общ размер до
13 575 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. за довършителни строителни дейности
в Храм „Всех Святих“, град Русе – 250 000 лв.;
2. по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за финансиране на мерки за подобряване на пътната безопасност по Автомагистрала „Хемус“ от км 8+900 до км 30+300
и Автомагистрала „Тракия“ от км 46+000 до
км 56+000 – до 7 000 000 лв.;
3. по бюд жета на Министерст вото на
отбраната за закупуване на компютърен томограф за нуждите на Военномедицинската
академия – 860 000 лв.;
4. по бюд жета на Министерст вото на
младежта и спорта за награди на спортисти за постигнати призови класирания на
Параолимпийските игри в Рио де Жанейро
2016 г. – 100 000 лв.;
5. по бюд жета на Министерст вото на
културата за консервация и реставрация на
Обект „Голямата базилика“ в Археологически
резерват „Ранносредновековен град Плиска“ – 250 000 лв.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

6. по бюджета на Община Велико Търново
за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико
Търново – 1 000 000 лв.;
7. по бюджета на Община Раковски за
придобиване на недви ж ими имоти с цел
изграждане на пътища на територията на
община Раковски – 500 000 лв.;
8. по бюджета на Община Благоевград за
безвъзмездно придобиване от общината на
поземлен имот – 1 080 000 лв.;
9. по бюджета на Община Джебел за водоснабдяване на с. Софийци – 500 000 лв.;
10. по бюджета на община Бойчиновци за
ремонт на общински път – 500 000 лв.;
11. по бюджета на Община Георги Дамяново за изграждане на довеждащ водопровод
от съществуващ каптаж над с. Помеждин до
водоснабдителната система на селата Меляне, Георги Дамяново, Гаврил Геново и Горно
Церовене – 315 000 лв.;
12. по бюджета на Община Лом за възстановяване на улични и тротоарни настилки – 500 000 лв.;
13. по бюджета на Община Чипровци за
реализация на Инвестиционния проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
на гр. Чипровци“ – 450 000 лв.;
14. по бюджета на Община Кърджали за
ремонтни дейности за Обект „Възстановяване на покрив на СОУ „Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кърджали – 270 000 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. по т. 1 – за сметка на предвидените
средства по централния бюджет;
2. по т. 2 – 14 – за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на правото на вероизповедание“,
бюджетна програма „Вероизповедания“, по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструкт у ра, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“,
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на отбранителните способности“,
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бюджетна програма „Медицинско осигуряване“, по бюджета на Министерството на
отбраната за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
по „Политика в областта на спорта за високи
постижения“, бюджетна програма „Спорт за
високи постижения“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на културата за 2016 г. по
„Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства“, с 250 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 7. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на регионалното разви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 10. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 11. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г., включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, на министъра на отбраната, на министъра на младежта и спорта, на
министъра на културата и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. В Постановление № 209 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 66 от 2016 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 38 се
изменя така:
„38. по бюджета на Община Каолиново
за реализация на Проект „Реконструкция на
ул. Аврора в с. Пристое, община Каолиново – 400 000 лв.;“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8091

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

между Република България и Черна гора за
социална сигурност
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г. – ДВ, бр. 61
от 2016 г. В сила от 1 октомври 2016 г.)
Република България и Черна гора (наричани
по-долу „Договарящи държави“) в желанието
си да регламентират отношенията си в област
та на социалната сигурност,
се споразумяха за следното:
Ч а с т

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Дефиниции
(1) Използваните в настоящата Спогодба
термини имат следното значение:
1. „Територия“
– в ъв връзка с Република България – държавната територия на Република България;
– в ъв връзка с Черна гора – територията
на Черна гора.
2. „Законодателство“ – закони, подзаконови
актове и други нормативни актове, които се
отнасят до областите на социалната сигурност,
посочени в член 2 на тази Спогодба.
3. „Компетентен орган“:
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– в Република България – министрите,
компетентни за областите от законодателството, посочени в член 2 на тази
Спогодба;
– в Черна гора – министерството, компетентно за областите, регламентирани от
законодателството, посочено в член 2 на
тази Спогодба.
4. „Орган за връзка“ – орган, определен с
цел по-ефективно изпълнение на тази Спогодба.
5. „Институция“ – орган или организация,
компетентни за прилагането на законодателството, посочено в член 2 на тази Спогодба.
6. „Компетентна институция“ – институцията, в която лицето е осигурено към момента
на подаване на искането за обезщетение или
от която лицето има или би имало право на
обезщетение.
7. „Осигурено лице“ – лицето, което е или
е било осигурено в съответствие със законодателството, посочено в член 2 на тази Спогодба.
8. „Член на семейство“ – лице, определено за такова съгласно законодателството на
Договарящата държава, чиято институция
дължи разходите за обезщетения.
9. „Пребиваване“ – място на постоянно
пребиваване.
10. „Престой“ – място на временно пребиваване.
11. „Осигурителен период“ – период, за
който са плащани осигурителни вноски, и
всеки друг период, приравнен или признат
като такъв съгласно законодателството на
всяка Договаряща държава.
12. „Обезщетение“ – обезщетения в натура
и парични обезщетения.
13. „Обезщетение в нат у ра“ – зд равни
грижи и други обезщетения с изключение на
парични обезщетения.
14. „Парично обезщетение“ – пенсия и други парични плащания, включително добавки,
изменения и увеличения.
(2) В тази Спогодба останалите термини
имат значението, дадено им в съответствие със
законодателствата на Договарящите държави.
Член 2
Материален обхват
(1) Тази Спогодба е приложима за законодателството:
– По отношение на Република България:
1. з а медицинските услуги извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване;
2. з а медицинската помощ в обхвата на
задължителното здравно осигуряване;
3. з а държавното обществено осигуряване
за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова
злополука, професионална болест, безработица и смърт, и
4. за месечните семейни помощи за деца.
– По отношение на Черна гора:
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1. з дравно осигуряване, здравеопазване и
майчинство;
2. пенсии и осигуряване за инвалидност;
3. т рудови злополуки и професионални
болести;
4. обезщетения при безработица;
5. детски помощи.
(2) Тази Спогодба е приложима за което
и да било законодателство, включително изменящо или допълващо законодателството,
посочено в алинея 1 на този член.
Член 3
Персонален обхват
Тази Спогодба е приложима за:
(1) Лица, които са подчинени или са били
подчинени на законодателството на една от
двете Договарящи държави, и
(2) Други лица, чиито права произтичат
от правата на лицата, посочени в точка 1 на
този член.
Член 4
Еднакво третиране
При прилагане на законодателството на
едната Договаряща държава гражданите на
другата Договаряща държава са равнопоставени на нейните граждани.
Член 5
Износ на обезщетения
(1) Паричните обезщетения, придобити въз
основа на законодателството на едната Договаряща държава, се изплащат на правоимащ,
пребиваващ в другата Договаряща държава.
(2) Паричните обезщетения, придобити
въз основа на законодателството на едната
Договаряща държава, не могат да бъдат намалявани, променяни, спирани или прекратявани
поради това, че правоимащият пребивава на
територията на другата Договаряща държава.
(3) Алинеи 1 и 2 от този член не се прилагат:
– по отношение на Република Българи я – за пенсиите, несвързани с т рудова
дейност, обезщетенията при безработица,
семейните помощи за деца и еднократната
помощ при смърт;
– по отношение на Черна гора – за минималната пенсия, детските надбавки, обезщетенията при безработица и възстановяване
на разходи по погребения.
Ч а с т

I I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
Обща разпоредба
По отношение на лице, което упражнява
трудова дейност като наето или самостоятелно
заето лице на територията на едната Договаряща държава, дори и когато пребиваването
на наетото или самостоятелно заетото лице
или седалището на работодателя се нами-
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ра на територията на другата Договаряща
държава, се прилага законодателството на
първата Договаряща държава, освен ако с
разпоредбите на член 7 и 8 от тази Спогодба
не е определено друго.
Член 7
Специални разпоредби
(1) Ако работодател, чието седалище е на
територията на едната Договаряща държава,
изпраща свой служител да работи на територията на другата Договаряща държава, такова
лице се подчинява на законодателството на
първата Договаряща държава за период, определен от споразумението, въз основа на което
служителят е изпратен, и който не надвишава
24 календарни месеца от датата на изпращане, както ако той/тя е бил(а) назначен(а) на
нейната територия.
(2) Ако лице, което е самостоятелно заето
в една от Договарящите държави, се премести в другата Договаряща държава с цел
временно осъществяване на дейността си там,
това лице се подчинява на законодателството
на първата Договаряща държава за период,
който не надвишава 12 календарни месеца,
както ако той/тя е самостоятелно заето лице
на нейната територия.
(3) Членове на екипажа на въздушен или
наземен транспорт, осъществяващи пътувания
за компания, развиваща дейности с въздушен,
сухопътен или железопътен транспорт, се
подчиняват на законодателството на Договарящата държава, където се намира седалището
на работодателя.
(4) Членове на екипажа, както и други
лица, наети на борда на плавателен съд с
флага на някоя от Договарящите държави,
се подчиняват на законодателството на тази
Договаряща държава.
(5) Лица, ангажирани с натоварването, разтоварването, ремонта, основния ремонт или
контрола върху плавателен съд в пристанище
на едната Договаряща държава и плаващ
под флага на другата Договаряща държава,
се подчиняват на законодателството на Договарящата държава, в чието пристанище се
намират.
(6) По отношение на държавните служители, приравнените към тях лица, лицата, наети
в други публични служби, и официалните
представители, изпратени на територията
на другата Договаряща държава, се прилага
законодателството на Договарящата държава,
която ги е изпратила.
Член 8
Лица, наети в дипломатически представителства и консулства
(1) Спрямо лицата, назначени в дипломатически представителства и консулства,
членовете на техните семейства, както и
лицата, наети като персонал в частните домове на членовете на тези представителства
и консулства, изпратени на територията на
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другата Договаряща държава, се прилага
законодателството на изпращащата Договаряща държава.
(2) Спрямо наетите лица, посочени в алинея
1 на този член, които не са изпратени от другата държава, се прилага законодателството на
Договарящата държава, на чиято територия се
намират дипломатическото представителство
и консулството.
(3) Наетите лица, посочени в алинея 2,
които са граждани на Договарящата държава, на която принадлежи дипломатическото
представителство или консулство, могат в
срок три месеца от деня на постъпването им
на работа или от датата на влизане в сила на
тази Спогодба да изберат за тях да се прилага законодателството на тази Договаряща
държава.
Член 9
Изключения
При съвместно искане на осигу реното
лице и неговия работодател или при искане
на самостоятелно заето лице компетентните
органи на Договарящите държави могат по
споразумение да направят изключение при
прилагане на членове 6 и 7 на тази Спогодба.
Ч а с т
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СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел 1
Болест и майчинство
Член 10
Сумиране на периоди на осигуряване
Периодите на осигуряване, завършени в
съответствие със законодателството на двете
Договарящи държави, когато е необходимо, се
сумират така, че да отговорят на условията
за получаване на право на обезщетение и
определяне на продължителността на обезщетението, при условие че не съвпадат.
Член 11
Обезщетения в натура
(1) Лице, което има право на обезщетение
в натура в съответствие със законодателството
на едната Договаряща държава, има право
на обезщетение в натура при пребиваване в
другата Договаряща държава в съответствие
с нейното законодателство.
(2) Лице, което има право на обезщетение
в натура в съответствие със законодателството на едната Договаряща държава при
престой в другата Договаряща държава, има
право на спешно предоставяне на здравни
грижи, които се налагат от здравословното
му/є състояние, при условие че това лице не
е отишло в тази Договаряща държава с цел
медицинско лечение.
(3) Обезщетенията, посочени в алинеи
1 и 2 на този член, се предоставят от институцията по пребиваване или престой на
лицето в съответствие с прилаганото от нея
законодателство от името на компетентната
институция.
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(4) Лицата, посочени в член 7, алинеи 1,
2 и 6 и член 8 от тази Спогодба, имат право
на обезщетения в натура в съответствие със
законодателството на Договарящата държава,
в която са изпратени, разходите за което са
за сметка на компетентната институция.
(5) Компетентните органи на Договарящите
държави предоставят обезщетения в натура,
като протези, медицински изделия и други,
които са на значителна стойност, за които
в случаите на пребиваване или престой на
лицето се изисква предварителното одобрение на компетентната институция, освен при
спешни случаи.
(6) Разпоредбите на алинеи 1 до 5 от този
член са приложими и за членове на семейството.
Член 12
Обезщетения в натура за лица, получаващи
пенсии
(1) Спрямо правоимащи лица, които са
придобили право на пенсия съгласно законодателството на двете Договарящи държави, се
прилага изключително законодателството на
Договарящата държава, на чиято територия
пребивават.
(2) Правоимащите лица, посочени в алинея
1 на този член, имат право на обезщетения
в натура, които се поемат от компетентната
институция на Договарящата държава, където
пребивават.
(3) Спрямо правоимащи лица, които получават пенсии съгласно законодателството
на едната Договаряща държава, чието пребиваване е в другата Договаряща държава, се
прилага законодателството на тази Договаряща
държава и получават обезщетения в натура,
все едно че са получили право на пенсия в
съответствие с нейното законодателство и
които се поемат от компетентната институция.
(4) Правоимащите лица, посочени в алинея
3 на този член, с пребиваване в едната Договаряща държава, чието състояние по време
на престоя им в другата Договаряща държава
изисква спешно предоставяне на обезщетения
в натура, имат право на такива обезщетения
в съответствие със законодателството на другата Договаряща държава, като те се поемат
от институцията на Договарящата държава, в
която е придобито правото на пенсия.
(5) Разпоредбите на алинеи 1 до 4 на този
член се прилагат и за членовете на семействата
на лицата, получаващи пенсии.
Член 13
Възстановяване на разходи
Компетентната институция възстановява
разходите на институцията, която е предоставила обезщетението, в съответствие с членове
11 и 12 на тази Спогодба, с изключение на
административни разходи.
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Член 14
Парични обезщетения
Паричните обезщетения в случаи на временна неработоспособност и майчинство се
поемат от компетентната институция, при
която лицето е било осигурявано в съответствие със законодателство, което тя прилага.
Раздел 2
Трудови злополуки и професионални болести
Член 15
Злополуки на път за работа
(1) Ако лице с пребиваване на територията
на едната Договаряща държава пътува в другата Договаряща държава, за да започне там
работа, основана на трудов договор, или да
осъществява дейност като самостоятелно заето
лице и по пътя до местоработата претърпи
злополука, има право да получи обезщетения,
възникващи при трудова злополука съгласно
законодателството и за сметка на другата
Договаряща държава.
(2) Алинея 1 на този член се прилага също
и по отношение на злополука, претърпяна
от лицето непосредствено след изтичане на
трудовия договор, или в съответствие с прекратяване на дейността му на самостоятелно
заето лице на пътя към мястото на неговото/
нейното пребиваване.
Член 16
Обезщетения в натура
(1) Лице, което има право на здравни грижи
при трудова злополука или професионална
болест съгласно законодателството на едната
Договаряща държава и което е с пребиваване
или престой в другата Договаряща държава,
получава тези здравни грижи за сметка на
компетентната институция от институцията,
на чиято територия е неговото пребиваване
или престой, в съответствие с нейното законодателство, както ако е било осигурявано
от тази институция.
(2) Разпоредбата на член 11, алинея 5 на
тази Спогодба се прилага спрямо лице/то,
посочено в алинея 1 на тази Спогодба.
(3) Разпоредбите на член 13 на тази Спогодба са приложими за възстановяването
на разходи за обезщетения, предоставяни
съгласно алинея 1 на този член.
Член 17
Професионални болести
(1) В случаите, когато съгласно законодателството на едната от Договарящите държави
правото за получаване на обезщетения за
професионални болести зависи от това болестта да е за първи път установена от лекар
на територията на тази Договаряща държава,
това условие следва да се счита за изпълнено,
дори когато болестта е установена за първи
път от лекар на територията на другата Договаряща държава.
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(2) Ако според законодателството на едната
Договаряща държава условие за получаването
на парично обезщетение за професионална
болест е професията, която би могла да причини такова заболяване, да е упражнявана в
течение на определено време, компетентната
институция на тази Договаряща държава при
необходимост взема предвид и завършените
периоди на упражняване на тази професия
на основание законодателството на другата
Договаряща държава.
Член 18
Парични обезщетения
(1) Парично обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест се
предоставя от институцията на Договарящата
държава, съгласно чието законодателство
дадено лице е осигурявано към момента на
трудовата злополука или където последно е
извършвана дейността, която е причинила
възникването на професионалната болест.
(2) В случаите, когато осигурено лице, което
е получило или получавало обезщетения за
професионална болест за сметка на институцията на едната Договаряща държава, поради
влошаване на състоянието му, причинено от
упражняването на професията, която съгласно законодателството на другата Договаряща
държава може да причини професионална
болест, подава искане за обезщетение до институцията на другата Договаряща държава:
– институцията на първата Договаряща
държава продължава да поема разходите за
обезщетението независимо от влошаването,
в съответствие с нейното законодателство;
– институцията на втората Договаряща
държава предоставя обезщетението в размер
на разликата между сумата на обезщетението, изчислена след влошаването, и сумата на
обезщетението, която би била дължима въз
основа на възникването на болестта в съответствие с нейното законодателство.
Раздел 3
Старост, инвалидност и смърт
Член 19
Сумиране на периоди на осигуряване
(1) Когато законодателството на една от
Договарящите държави предоставя право на
обезщетения в зависимост от завършването
на периодите на осигуряване, институцията
на тази Договаряща държава взема предвид,
когато е необходимо, и периодите на осигуряване, завършени съгласно законодателството
на другата Договаряща държава, доколкото
не съвпадат, все едно са осигурителни периоди, завършени съгласно законодателството,
прилагано от институцията.
(2) При прилагане на алинея 1 осигурителният стаж, който съгласно законодателството
на другата Договаряща държава е с по-голяма
продължителност, се взема предвид в действителната продължителност от институцията
на първата Договаряща държава.
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(3) В случаите, когато осигурено лице не
отговаря на изискванията за обезщетение
въпреки прилагането на алинея 1 на този
член, компетентната институция сумира и
осигурителните периоди, завършени съгласно
законодателството на трета държава, с която
тази Договаряща държава е сключила спогодба
за социална сигурност, в която се предвижда
сумирането на осигурителни периоди.
Член 20
Осигурителен период под една година
Ако периодите на осигуряване, завършени
съгласно законодателството на едната Договаряща държава, са по-кратки от 12 месеца и въз
основа на тях не възниква право на парично
обезщетение, компетентната институция на
другата Договаряща държава включва тези
периоди за определяне правото и размера
на обезщетението, все едно че се отнасят за
периоди на осигуряване, завършени съгласно
законодателството, което прилага.
Член 21
Определяне на самостоятелно обезщетение
В случаите, когато законодателството на
едната Договаряща държава предвижда право
на обезщетение дори без прилагане на член
19 на тази Спогодба, компетентната институция на тази Договаряща държава определя
обезщетението, като взема предвид само
осигурителните периоди, завършени съгласно
прилаганото от нея законодателство.
Член 22
Изчис л яване на пропорциона лна част от
обезщетението
(1) Ако правото на обезщетения съгласно
законодателството на някоя от Договарящите
държави следва да бъде придобито единствено посредством прилагане на разпоредбите
на член 19 на тази Спогодба, компетентната
институция на тази Договаряща държава определя обезщетението, както следва:
1. изчислява теоретичен размер на обезщетението, което лицето би получило, така,
все едно че всички осигурителни периоди,
които се вземат предвид за изчисляване на
обезщетението, са завършени съгласно прилаганото от нея законодателство; размерът
на обезщетението, който не зависи от осигурителни периоди, се взема предвид като
теоретичен размер;
2. въз основа на така изчисления теоретичен
размер определя пропорционалния размер съгласно съотношението между осигурителните
периоди, завършени само по прилаганото от
нея законодателство, и всички осигурителни
периоди, които се вземат предвид при изчисляване на обезщетението.
(2) В случаите, когато обезщетенията съгласно законодателството на една от Договарящите държави са изчислени въз основа на
възнаграждение, заплата, осигурителна база
или осигурителни вноски, за определен период, компетентната институция взема предвид
възнаграждението, заплатата, осигурителната
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база или осигурителните вноски, изключително за осигурителния период, завършен
съгласно прилаганото от нея законодателство.
Член 23
Намаляване, изменение, спиране и прекратяване на обезщетенията
Спрямо лицата, за които е приложима
тази Спогодба, няма да се прилагат законодателствата на двете Договарящи държави по
отношение на намаляването, спирането или
прекратяването на обезщетение в случай на
съвпадане на обезщетения.
Раздел 4
Безработица
Член 24
Сумиране на осигурителни периоди
За определяне на правото на парично
обезщетение и продължителността на обезщетението според законодателството на едната
Договаряща държава се вземат предвид и
осигурителните периоди, завършени съгласно
законодателството на другата Договаряща
държава, при условие че не съвпадат.
Раздел 5
Семейни помощи за деца
Член 25
Право на семейни помощи за деца
Семейни помощи за деца, които се изплащат месечно, се отпускат съгласно законодателството на тази Договаряща държава, на
територията на която пребивава детето.
Ч а с т
I V
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Органи за връзка
С оглед осигуряването на по-ефективно
изпълнение на тази Спогодба и в частност за
целите на лесна и навременна връзка между
институциите на Договарящите държави с
административно споразумение се определят
органи за връзка.
Член 27
Задължения на органите, правно и административно съдействие
(1) Компетентните органи на Договарящите държави изготвят административно
споразумение, регламентиращо процедурите
за прилагане на тази Спогодба, което влиза
в сила едновременно с тази Спогодба.
(2) Компетентните органи, органите за
връзка и инстит у циите на Договарящите
държави съобщават едни на други за:
а) всички мерки, предприети за прилагането на тази Спогодба;
б) промени в националното им законодателство, засягащи изпълнението на тази
Спогодба.
(3) За целите на изпълнението на тази
Спогодба органите и институциите на Договарящите държави взаимно си предоставят
безвъзмездно правно и админист ративно
съдействие.
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(4) За целите на изпълнението на тази
Спогодба органите и институциите на Договарящите държави могат да осъществяват
комуникация помежду си директно, както и
със заинтересованите лица или техни законни
представители.
(5) Органите и институциите на едната
Договаряща държава не могат да отхвърлят
искане или друго заявление поради това, че
е изготвено на официалния език и писменост
на другата Договаряща държава.
(6) За целите на изпълнението на тази Спогодба езиците и азбуките на двете Договарящи
държави са приложими в еднаква степен.
(7) Медицински преглед, който се извършва
изключително за целите на изпълнение на
законовите разпоредби на едната Договаряща
държава и отнасящ се за лица, които са с
пребиваване или престой на територията на
другата Договаряща държава, се извършва по
искане и за сметка на компетентната институция от институцията по място на пребиваване
или престой. Медицински прегледи, свързани
с прилагане на законодателството на двете
Договарящи държави, се извършват за сметка
на и от институцията по пребиваване или
временен престой.
(8) Правното съдействие до започване на
съдебно производство се предоставя в съответствие с разпоредбите, приложими за правно
сътрудничество по гражданскоправни въпроси.
Член 28
Правомощия на дипломатически представителства и консулства
Дипломатическ ите представителства и
консулства на Договарящите държави могат
без специално оправомощаване да се обръщат
директно към компетентните органи, органите
за връзка и компетентните институции на
другата Договаряща държава с цел защитаване
на интересите на техните граждани.
Член 29
Освобождаване от такси и легализация
(1) Освобождаването от или намаляването
на такси, определени от правните разпоредби
на едната Договаряща държава за удостоверения и други документи, които съгласно тези
правни разпоредби се представят, важи също
за съответните удостоверения и други документи, които се изискват съгласно правните
разпоредби на другата Договаряща държава
при изпълнението на тази Спогодба.
(2) Всички видове документи, писмени
заявления и удостоверения, предоставяни при
прилагането на тази Спогодба, не подлежат
на легализация.
Член 30
Подаване на искания
(1) За явление, дек лараци я или жа лба,
подадени във връзка с изпълнението на тази
Спогодба или съгласно законодателството на
другата Договаряща държава до компетентния
орган, компетентната институция или друга
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компетентна организация или институция
на едната Договаряща държава, се считат за
заявление, декларация или жалба, подадени до
Компетентния орган, компетентната институция или друга компетентна организация или
институция на другата Договаряща държава.
(2) Заявление за обезщетение съгласно
законодателството на едната Договаряща
държава във връзка с изпълнението на тази
Спогодба се счита за заявление за обезщетение, подадено съгласно законодателството на
другата Договаряща държава.
(3) Всяко заявление, декларация или жалба,
които съгласно законодателството на едната
Договаряща държава трябва да бъдат подадени
до Компетентния орган, компетентната институция или друга компетентна организация
или институция на тази Договаряща държава
в рамките на определен краен срок, се считат
за навременно подадени, ако бъдат подадени в
рамките на същия краен срок до съответния
Компетентен орган, компетентна институция или друга компетентна организация или
институция на другата Договаряща държава.
(4) В случаите, посочени в алинеи 1 до 3 на
този член, Компетентният орган, компетентната институция или която и да било друга
организация или институция пряко или чрез
контактните органи незабавно препраща тези
заявления, декларации или жалби до съответната институция на другата Договаряща държава.
(5) Официални документи, издадени от
Компетентния орган или компетентната институция на едната Договаряща държава във
връзка с прилагането на тази Спогодба, се
считат за валидни и от Компетентния орган
или компетентната институция на другата
Договаряща държава.
Член 31
Изплащане на обезщетения
(1) Институцията, компетентна за изплащане на обезщетения в съответствие със
за конодат елс т во т о на вся к а Дог оваря ща
държава, разпорежда изплащането в своята
национална валута.
(2) Плащането на обезщетенията, посочени
в алинея 1 на този член, на правоимащо лице
с пребиваване в другата Договаряща държава
се извършва в конвертируема валута (евро).
(3) Плащанията между институциите на
Договарящите държави се извършват в конвертируема валута (евро).
(4) Преобразуването на обезщетението във
валутата на другата Договаряща държава се
извършва по валутния курс, приложим в деня
на превода.
Член 32
Искане за връщане на надплатени суми
(1) Ако институцията на едната Договаряща
държава изплати на правоимащо лице сума,
надвишаваща полагаемата му се сума, тя
може да поиска от институцията на другата
Договаряща държава да приспадне надплатената сума от суми, платими на същото лице.
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(2) Надплатената сума, посочена в алинея
1 на този член, се изплаща директно на институцията, изискваща нейното приспадане.
Член 33
Изпълнително производство
(1) Подлежащите на изпълнение решения
в областта на социалната сигурност, издадени
от компетентните органи и институции, както
и изпълнимите решения на съдилищата на
едната Договаряща държава се признават в
другата Договаряща държава.
(2) Признаването може да бъде отказано
единствено, ако противоречи на обществения
ред на Договарящата държава, където е необходимо да бъде признато решението.
(3) Подлежащите на изпълнение решения, посочени в алинея 1 на този член, се
изпълняват в другата Договаряща държава.
Изпълнителното производство се извършва в
съответствие със законодателството, приложимо за съответните решения на Договарящата
държава, където следва да бъде извършено
изпълнителното производство. Признатите
решения трябва да съдържат потвърждение за
приложимостта си (клауза за приложимост).
Член 34
Компенсиране за щети
(1) В случай че дадено лице получава обезщетения съгласно законодателството на едната
Договаряща държава за щета, възникнала на
територията на другата Договаряща държава,
и ако правото на компенсация срещу трети
лица съществува съгласно законодателството на тази Договаряща държава, правото на
компенсация се прехвърля на институцията на
първата Договаряща държава в съответствие
с прилаганото от нея законодателство.
(2) Ако правото на компенсация за щети,
свързано със същия вид обезщетения въз основа на същия случай на възникване на щети,
се прехвърля в съответствие с алинея 1 на този
член на институциите на двете Договарящи
държави, трето лице може да изплати компенсацията на всяка институция с ефект на
освобождаване. Институциите уреждат своите
претенции на тази база, пропорционално на
изплащаното от тях обезщетение.
Член 35
Уреждане на спорове
Компетентните органи на Договарящите
държави съвместно уреждат какъвто и да било
спор относно прилагането и тълкуването на
тази Спогодба.
Ч а с т
V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 36
Преходни разпоредби
(1) Тази Спогодба не предоставя права на
обезщетения за период преди влизането є в сила.
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(2) Всеки осигурителен период, завършен
съгласно законодателството на Договарящите държави преди влизането в сила на тази
Спогодба, също се взема предвид за целите
на определяне на правата, произтичащи от
тази Спогодба.
(3) Тази Спогодба е приложима и за осиг у ри т елни т е съби т и я, въ зн ик на л и п реди
влизането є в сила.
Член 37
Влизане в сила
(1) Тази Спогодба подлежи на ратификация.
(2) Договарящите държави взаимно се уведомяват в писмен вид чрез дипломатически
средства относно изпълнението на вътрешните
правни процедури, необходими за влизането
в сила на тази Спогодба.
(3) Тази Спогодба влиза в сила от първия
ден след изтичането на месеца, в който е получено окончателното писмено уведомление,
посочено в алинея 2 на този член.
(4) В отношенията между Република България и Черна гора Конвенцията за социално
осиг у ряване меж ду Федеративна народна
република Югославия и Народна република
България, сключена на 18 декември 1957 г. в
Белград, престава да бъде валидна от датата
на влизане в сила на тази Спогодба.
Член 38
Срок и денонсиране на спогодбата
(1) Тази Спогодба се сключва за неограничен
период от време. Всяка Договаряща държава
може да я денонсира по време на текущата
календарна година в писмен вид посредством
връчване на най-малко шестмесечно уведомление по дипломатически път считано от
последния ден на тази година.
(2) В случай на денонсиране на тази Спогодба нейните разпоредби продължават да
се прилагат по отношение на придобитите
права, както и по отношение на исканията
за обезщетения, подадени до деня на денонсирането є.
В уверение на горното упълномощените
представители подписаха тази Спогодба.
Изготвена и подписана в София на 1 февруари 2016 г. в два оригинални екземпляра
на български език и черногорски език, като
двата текста са с еднаква сила.
За Република България:
Ивайло Калфин,
министър на труда
и социалната
политика
Петър Москов,
министър на
здравеопазването
8059

За Черна гора:
Игор Лукшич,
министър
на външните
работи и
европейската
интеграция
на Черна гора
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AДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за прилагане на Спогодбата между Република
България и Черна гора за социална сигурност
(Одобрено с Решение № 4 от 2016 г. на Министерския съвет. В сила от 1 октомври 2016 г.)
На основание чл. 27, ал. 1 от Спогодбата
между Република България и Черна гора за
социална сигурност, подписана в София на
1 февруари 2016 г. (оттук нататък „Спогодбата“), компетентните органи на Договарящите
държави по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Спогодбата се
договориха за следното:
Ч а с т

I

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Определяне на понятията
Член 1
Понятията, използвани в това Административно споразумение, имат значението, определено в чл. 1 от Спогодбата.
Oргани за връзка
Член 2
(1) Органите за връзка съгласно чл. 26 от
Спогодбата са:
В Република България:
– Централно управление на Националната агенция за приходите – по отношение на
част ІІ от Спогодбата;
– Централно управление на Националната
здравноосигурителна каса – по отношение на
обезщетенията в натура;
– Национа лни я т осиг у ри телен инст итут – по отношение на паричните обезщетения
от държавното обществено осигуряване;
– Агенция за социално подпомагане – за
семейните помощи за деца.
В Черна гора:
– Министерствата, компетентни за правните разпоредби по чл. 2 от Спогодбата,
които могат да прехвърлят компетенциите
си като органи за връзка върху компетентни
институции.
(2) При прилагането на Спогодбата и на
настоящото споразумение органите за връзка
си сътрудничат, предоставят си взаимно правна и административна помощ и могат да се
обръщат непосредствено към компетентните
органи, институции и заинтересованите лица
или към упълномощените от тях.
(3) Органите за връзка на двете Договарящи
държави с цел изпълнение на задълженията,
предвидени в Спогодбата и в настоящото споразумение, одобряват съответните двуезични
формуляри.
Институции
Член 3
Институциите в съответствие с чл. 1, ал. 1,
т. 5 от Спогодбата са:
В Република България:
1. По отношение на част ІІ от Спогодбата – Националната агенция за приходите.
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2. За паричните обезщетения при временна неработоспособност, майчинство, трудови
злополуки и професионални заболявания, безработица, старост, инвалидност и смърт – Националният осигурителен институт.
3. За медицинската помощ в обхвата на
задължителното здравно осигуряване – Националната здравноосигурителна каса.
4. За медицинските услуги извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване – Министерството на здравеопазването.
5. За семейните помощи за деца – Агенцията за социално подпомагане.
В Черна гора:
1. За болест:
– Фонд за здравно осигуряване на Черна
гора, Подгорица.
2. За старост, смърт и инвалидност:
– Фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване на Черна гора, Подгорица.
3. Трудови злополуки и професионални
заболявания:
– Фонд за здравно осигуряване на Черна
гора, Подгорица;
– Фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване на Черна гора, Подгорица.
4. За безработица:
– Институт по трудова заетост на Черна
гора, Подгорица.
5. За детски надбавки и майчинство
– Центрове за социална работа.
Ч а с т
I I
РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО
Прилагане на членове от 7 до 9 на Спогодбата
Член 4
(1) В случаите, предвидени в чл. 7, ал. 1, 2,
3 и 6, чл. 8, ал. 1 и 3, с изключение на членовете на семейството, и чл. 9 от Спогодбата,
компетентната институция на Договарящата
държава, чието законодателство се прилага,
издава на одобрен двуезичен формуляр удостоверение за прилагане на това законодателство
за определен период.
(2) По искане на наетото лице и работодателя или на самостоятелно заетото лице
формулярът по ал. 1 на този член се издава от:
В Република България:
– компетентното организационно звено на
Националната агенция за приходите.
В Черна гора:
– компетентното организационно звено
на Фонда за здравно осигуряване.
(3) Формулярът по ал. 1 на този член може
да се издаде и за минал период.
(4) Институциите по ал. 2 от този член
взаимно си предоставят копия от издадените
формуляри.
Ч а с т
I I I
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Глава 1
Болест и майчинство
Приложение на чл. 10 от Спогодбата
Член 5
(1) С цел прилагане на чл. 10 от Спогодбата компетентните институции на Догова-

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

рящите държави потвърждават на одобрен
двуезичен формуляр осигурителните периоди,
завършени съгласно прилаганото от тях законодателство.
(2) По искане на осигуреното лице или на
институцията на другата Договаряща държава
формулярът по ал. 1 на този член се издава от:
В Република България:
– Националния осигурителен институт –
за паричните обезщетения;
– компетентната регионална единица на
Националната здравноосигурителна каса – за
обезщетенията в натура.
В Черна гора:
– компетентното организационно звено
на Фонда за здравно осигуряване.
(3) Формулярът по ал. 1 на този член
може да се издаде и допълнително по искане
на осигуреното лице или на институция на
Договарящата държава, на чиято територия
лицето има пребиваване или престой.
Обезщетения в натура
Член 6
(1) С цел упражняване право на здравна защита лицето по чл. 11 от Спогодбата
е длъжно да подаде пред институцията по
пребиваване или престой одобрен двуезичен
формуляр за удостоверяване на правото на
обезщетение в натура.
(2) Удостоверението по ал. 1 от този член
се издава от:
В Република България:
– компетентната регионална единица на
Националната здравноосигурителна каса.
В Черна гора:
– компетентното организационно звено
на Фонда за здравно осигуряване.
(3) По изключение удостоверението по ал. 1
на този член може да се издаде допълнително по искане на институцията, предоставила
обезщетението в натура. Към заявлението
институцията прилага и наличната медицинска
документация.
(4) Институциите взаимно се уведомяват
чрез одобрен двуезичен формуляр за спирането
или прекратяването на правата.
(5) В случай на установяване на необходимост от болнично лечение институцията,
която предоставя обезщетенията в натура по
пребиваване или престой на лицето, е длъжна
да уведоми незабавно за това компетентната
институция с одобрения двуезичен формуляр.
(6) Съгласието за използване на протези,
помощни средства и други здравни услуги с
по-висока стойност по чл. 11, ал. 5 от Спогодбата се дава с одобрения двуезичен формуляр,
когато стойността на тези услуги надвишава
500 евро, изразена в националната валута на
Договарящата държава.
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Обезщетения в натура за получатели на пенсия
Член 7
(1) С цел упражняване право на здравна
защита от лица, получаващи пенсия по чл. 12,
ал. 3 от Спогодбата, компетентната институция издава и предоставя на компетентната
институция по пребиваване на получателя
на пенсията одобрения двуезичен формуляр
като доказателство за наличие на право на
обезщетение в натура.
(2) С цел упражняване право на здравна
защита от получател на пенсия по чл. 13,
ал. 4 от Спогодбата институцията по място на
пребиваване предоставя копие от формуляра
по ал. 1 на този член.
(3) Формулярът по ал. 1 на този член се
издава от:
В Република България:
– компетентната регионална единица на
Националната здравноосигурителна каса.
В Черна гора:
– компетентното организационно звено
на Фонда за здравно осигуряване.
Информация за размера на разходите
Член 8
При отклонение от предвидената процедура
институцията по място на престой трябва да
изпрати по искане на компетентната институция одобрен двуезичен формуляр с известие
за размера на разходите за предоставените
обезщетения.
Възстановяване на разходите
Член 9
(1) На всеки шест месеца институцията
по мястото на пребиваване или престой на
лицето подава заявление за възстановяване
на разходите за предоставени обезщетения
в натура до компетентната институция на
другата Договаряща държава чрез:
В Република България:
– Централното управление на Националната здравноосигурителна каса.
В Черна гора:
– Фонда за здравно осигуряване.
(2) Компетентните институции на Договарящите държави възстановяват помежду си
последващите безспорни разходи в срок шест
месеца от датата на получаване на иска за
тези разходи.
(3) Компетентните институции на Договарящите държави могат да оспорят иска по
алинея 1 на този член в срок шест месеца от
датата на получаване на иска.
(4) Ако институцията, предоставила обезщетението в натура, не отговори на оспорването, направено в съответствие с алинея 3 на
този член, в срок шест месеца от датата на
получаването, оспорването се счита за прието.
(5) Въ зстановяванет о на разходи т е за
обезщетения в натура се извършва в EUR по
валутния курс в деня на изпращане на иска
по алинея 1 от този член.
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Потвърждаване на временна неработоспособност
Член 10
При настъпване на временна неработоспособност на територията на една от Договарящите държави институцията на тази Договаряща
държава незабавно уведомява компетентната
институция на другата Договаряща държава
с одобрен двуезичен формуляр за срока на
временната неработоспособност.
Изплащане на парични обезщетения
Член 11
Компетентната институция изплаща паричното обезщетение по чл. 14 от Спогодбата
непосредствено на правоимащите лица.
Глава 2
Трудова злополука и професионална болест
Обезщетения в натура
Член 12
В случаите по чл. 16 от Спогодбата аналогично се прилагат чл. 6, 7 и 9 от това споразумение, като за целта компетентната институция
издава одобрен двуезичен формуляр.
Изплащане на парични обезщетения
Член 13
Компетентната институция изплаща парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица.
Глава 3
Старост, инвалидност и смърт
Подаване на заявление
Член 14
Институцията на едната Договаряща държава приема заявления за обезщетение съгласно
законодателството на другата Договаряща
държава. Инстит уцията на Договарящата
държава, пред която е подадено заявлението
за обезщетение, изисква от подателя на заявлението да приложи наличната документация,
необходима на компетентната институция на
другата Договаряща държава за обработка на
заявлението, включително за осигурителните
периоди, вида и местоработата, съответно
извършването на дейността, както и данни
за работодателя.
Обработка на заявлението и задвижване на
процедурата
Член 15
(1) Компетентните институции са длъжни
взаимно да се уведомяват за всяко заявление
за обезщетение и за всички факти, имащи
значение за упражняването на правото и за
определяне размера на обезщетението, като
удостоверяването на данните в одобрения
двуезичен формуляр замества предоставянето
на оригинална документация.
(2) Компетентните институции също така
предоставят съответната оригинална документация или заверено фотокопие за оси-
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гурителните периоди, завършени в другата
Договаряща държава, както и евентуално в
трета държава.
(3) Чрез одобрения двуезичен формуляр
компетентната институция, до която е подадено заявлението за обезщетение, удостоверява
пред институцията на другата Договаряща
държава осигурителните периоди, които се
вземат предвид съгласно прилаганото от нея
законодателство.
(4) За да се упражни право на основание
инвалидност, се прилага одобрен двуезичен
формуляр със заверено фотокопие на медицинската документация, въз основа на която
е извършена оценката на инвалидността.
Уведомяване за приключване на процедурата
по установяване на право на обезщетение
Член 16
Компетентните институции взаимно се
уведомяват с одобрен двуезичен формуляр за
приключване на процедурата по установяване на
правото на обезщетение, при което се посочват:
1. в случай че се признава правото на обезщетение – видът и началото на обезщетението;
2. в случай на отказ да се признае право на
обезщетение – видът и причината за отказа, и
3. осигурителните периоди.
Информиране
Член 17
Компетентните институции взаимно се
уведомяват за всички факти, с които разполагат, имащи отношение към обезщетението,
по-конкретно за:
1. установяване на правото на обезщетение;
2. спиране и прекратяване на правото на
обезщетение;
3. промяна в осигу рителните периоди,
включително потвърждаване на новите осигурителни периоди;
4. начало на трудово правоотношение или
начало на извършване на дейност;
5. ново семейно положение на вдовица
или вдовец;
6. преместване извън териториите на Договарящите държави;
7. промяна на адреса;
8. прекратяване на обучението на дете, и
9. смърт на правоимащо лице.
Изплащане на парични обезщетения
Член 18
Компетентните институции изплащат парични обезщетения непосредствено на правоимащите лица, които са длъжни да представят
декларация за живот:
– в България:
– с ъгласно националното законодателство;
– в Черна гора:
– в сяка година най-късно до края на
април.
Обмен на статистически данни
Член 19
До края на март на текущата година органите за връзка си обменят статистически
данни за броя на правоимащите лица според

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

вида обезщетения и изплатените суми на
територията на другата Договаряща държава
за предходната година.
Глава 4
Безработица
Сумиране на осигурителните периоди
Член 20
С цел прилагане на чл. 24 от Спогодбата
с одобрения двуезичен формуляр компетентните институции в Договарящите държави
удостоверяват осигурителните периоди на
подателя на заявлението, завършени според
прилаганото от тях законодателство, както и
периодите, през които е изплащано обезщетение за безработица.
Ч а с т

I V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Влизане в сила
Член 21
Това споразумение влиза в сила в деня на
влизане в сила на Спогодбата.
Подписано в София на 1 февруари 2016 г.
в два оригинални екземпляра на български
и черногорски език, като и двата оригинала
имат еднаква сила.
За компетентния
орган на Република
България:
Ивайло Калфин,
министър на труда
и социалната
политика
Петър Москов,
министър на
здравеопазването
8060

За компетентния
орган на Черна гора:
Игор Лукшич,
министър на
външните работи и
европейската
интеграция
на Черна гора

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 13
от 21 септември 2016 г.

за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното
образование.
(2) Държавният образователен стандарт по
ал. 1 определя:
1. същността и целите на гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното
образование;
2. начините и формите за осъществяване
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование;
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3. рамковите изисквания за резултатите от
обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
4. институционалните политики за подкрепа
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.
Чл. 2. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се
осъществяват в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно
развитие в системата на предучилищното и
училищното образование.
Г л а в а

в т о р а

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО,
ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 3. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са
взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на
социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани
със здравето и поддържането на устойчива
околна среда.
(2) Гражданското образование е насочено
към формиране на гражданско съзнание и
граждански добродетели и е свързано със
знания за устройството на демократичното
общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно
гражданско поведение.
(3) Здравното образование е насочено
към развитие на умения за създаване или
поддържане на здравословен стил и условия
на живот и за доброволното адаптиране към
поведение, благоприятстващо здравето.
(4) Екологичното образование e насочено
към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в
тяхната взаимна връзка с оглед познаване на
екологичните закони, защита, подобряване,
управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната
среда и на екологичното равновесие.
(5) Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни
измерения на културните идентичности и за
основни характеристики на интеркултурните
отношения, формиращо позитивно отношение
към разнообразието във всички области на
човешкия живот, както и умения и нагласи
за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.
Чл. 4. Целите на гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование са:
1. изгражданe на автономна и активна
личност, която:
а) разбира и отстоява общочовешк ите
ценности, ценностите на демокрацията и
човешките права, участва в гражданския,
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политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и
за обществото начин;
б) познава институциите, структурата и
процедурите на демократичното общество,
икономическите и политическите реалности
на глобализиращия се свят;
в) зачита значимостта на всяка човешка
личност в многообразието от нейните идентичности, признава правото и ценността на
различието, приема равнопоставеността на
всички в общото социално пространство;
г) осъзнава и цени своята културна идентичност;
д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и уважителен начин;
е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;
ж) взема самостоятелни решения относно
своето развитие, проявява инициативност и
способност да си поставя цели, да планира и
да обосновава действията си;
з) носи отговорност за поведението си и
оценява влиянието на постъпките си за своя
живот и този на другите хора;
и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето
и поддържа здравословен начин на живот за
себе си и за околните;
й) познава и спазва нормите за екологична
култура и поведение с оглед опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;
к) познава механизмите на публичните
институции и гражданското общество за прилагане на споделена отговорност за опазване
на околната среда и проявява готовност за
участие в тях;
л) умее да прави връзки между отделни
сфери на обществения живот и да разбира
причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства;
2. функциониране на всяка образователна
институция като автономна, активна и саморазвиваща се общност, която:
а) възпитава в демократичните ценности;
б) насърчава инициативност, отговорност,
соли дарност, социа лна ч у вствителност и
критичност у всички участници в образователната система;
в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна
от различните форми на агресия и дискриминация;
г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори,
свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност,
взаимното разбиране, зачитане и уважение;
д) създава позитивна образователна среда за
диалог между представителите на различните
културни общности в зависимост от тяхната
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възраст и компетентности, включително и
чрез формите на ученическото участие и
самоуправление.
Г л а в а

т р е т а

НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Н А ГРА Ж Д АНСКОТО, ЗДРАВНОТО,
ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 5. (1) В предучилищното образование
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват
във всички възрастови групи:
1. интегрирано в обучението по образователните направления;
2. интегрирано в допълнителни форми на
педагогическо взаимодействие;
3. като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или авторска
програмна система предвижда това.
(2) Начините и формите на осъществяване
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование за различните
възрастови групи се определят в програмната
система на детската градина или училището,
която се разработва по реда и при условията на държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.
Ч л. 6. (1) В у чи л ищ но т о образова ние
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват в
процеса на придобиването на всички видове
училищна подготовка.
(2) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование се осъществяват и:
1. в часа на класа, включително и чрез
ученическото самоуправление;
2. в заниманията по интереси в рамките
на целодневна организация на учебния ден;
3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при
условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 7. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
в процеса на придобиване на общообразователната подготовка се осъществяват интегрирано и чрез самостоятелен учебен предмет
гражданско образование.
(2) Неговото интегриране се осъществява
чрез ориентиране на обучението по общообразователните предмети към придобиване на
ключовите компетентности по чл. 77, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
(3) Изучаването на учебния предмет гражда нско образова н ие в Х І и Х ІІ к лас се
осъществява в съответствие с държавния
образователен стандарт за учебния план, за
общообразователната подготовка и с учебните
програми по предмета.
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Чл. 8. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
в процеса на придобиване на разширена
подготовка се осъществяват интегрирано и/
или чрез самостоятелни учебни предмети по
чл. 76, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
(2) Неговото интегриране се реализира
чрез усъвършенстване на отделни ключови
компетентности чрез изучаване на общообразователни учебни предмети в рамките на
избираемите учебни часове.
(3) Самостоятелните у чебни предмети,
чрез които се придобиват компетентности в
областта на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование,
се вписват в училищната документация като
гражданско образование, здравно образование, екологично образование, интеркултурно
образование или с друго наименование, което
ясно очертава тематичния обхват на учебния
предмет и връзката му с интердисциплинарния
комплекс по чл. 3.
(4) Във всеки от класовете в начален,
прогимназиален и първи гимназиален етап
се предлага обучение по учебните предмети
по ал. 3 или по част от тях в съответствие с
приоритетите на училището.
(5) Обучението по ал. 4 се осъществява по
реда и при условията на държавния образователен стандарт за учебния план.
Чл. 9. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в
процеса на придобиване на профилираната
подготовка се осъществяват интегрирано и/
или чрез самостоятелни избираеми модули
от профилиращите предмети.
(2) Интегрирането се осъществява чрез
ориентиране на обучението по задължителните
избираеми модули на профилиращите учебни
предмети към придобиване на задълбочени и
целенасочени социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането
на устойчива околна среда.
(3) Самостоятелните избираеми модули на
профилиращите учебни предмети, чрез които
се придобиват компетентности в областта
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование, се разработват
и утвърждават по реда на държавния образователен стандарт за профилирана подготовка
съобразно спецификата на предмета.
Чл. 10. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в
процеса на придобиване на допълнителната
подготовка може да се осъществяват чрез
обучение по учебни предмети или модули,
чрез интердисциплинарни програми, проекти
или дейности по избор на учителя.
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(2) Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите съвети
на всички нива или други форми на ученичес
ко представителство, младежко лидерство и
клубни занимания, при които се практикуват
граждански и социални умения.
Чл. 11. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа
на класа освен чрез обучение за придобиване
на компетентностите, посочени в рамковите
изисквания по чл. 14, ал. 2, се осъществяват
чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със:
1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;
2. толерантността и интеркултурния диалог;
3. финансовата и правната грамотност, в
т.ч. избор на първо работно място;
4. военното обучение и защитата на родината;
5. безопасността и движението по пътищата;
6. защитата на населението при бедствия
и аварии и оказване на първа помощ;
7. превенция на насилието, справяне с гнева
и агресията и мирно решаване на конфликти;
8. превенция на тероризма и поведение
при терористична заплаха;
9. превенция и противодействие на корупцията.
(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа
на класа се осъществяват и чрез дейности
за последователно развитие на класа като
общност и за ученическо самоуправление на
ниво паралелка, клас и училище.
(3) Разпределението на тематичните области по ал. 1 в часа на класа по класове и
като минимален задължителен брой часове
е посочено в приложение № 5.
(4) Извън тематичните области по ал. 1
министърът на образованието и науката може
ежегодно да определя и други теми, по които
да се работи в часа на класа за осъществяване
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.
(5) За организацията и съдържанието на
часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план в
срокове и по ред, определени в правилника за
дейността на училището, и при съобразяване
с разпределението на тематичните области по
ал. 1 и приложение № 5.
(6) В годишния план по ал. 5 се определя
броят на часовете по теми и дейности според интересите и възрастта на учениците и
с тяхно участие.
(7) За изпълнение на училищната стратегия
и училищните политики педагогическият съвет може да определя приоритетни тематични
области по ал. 1 съобразно спецификата на
общността, средата, интересите и възрастовите
особености на учениците.
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(8) Обу чението по отделни тематични
области по ал. 1 може да се осъществява от
гост-лектори от съответните компетентни
институции, от неправителствени организации или от общественици в присъствието на
класния ръководител.
Чл. 12. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
в заниманията по интереси в рамките на
целодневна организация на учебния ден се
осъществяват от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез
дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния комплекс по чл. 3.
(2) Времето за дейности по гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование може да се разпределя за групата
равномерно през цялата учебна година или
модулно в даден период от учебната година.
Чл. 13. (1) В центровете за подкрепа за
личностно развитие гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование
се осъществяват в рамките на дейностите по
чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и по начин, определен в техните правилници.
(2) За определените дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно
образование педагогическите специалисти
разработват програма, която се утвърждава
от директора на центъра за подкрепа за лич
ностно развитие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО,
ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 14. (1) Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование са
насочени към надграждане и разширяване
на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен
стандарт за предучилищното образование, за
общообразователната подготовка и за профилираната подготовка.
(2) Рамковите изисквания за резултатите
от обучението по всеки един от елементите
на интердисциплинарния комплекс по чл. 3
са определени, както следва:
1. по гражданско образование – в приложение № 1;
2. по здравно образование – в приложение
№ 2;
3. по екологично образование – в приложение № 3;
4. по интеркултурно образование – в приложение № 4.
(3) Рамковите изисквания за резултатите
от обучението по ал. 2 са ориентир за разработване на програмни системи, както и на
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учебни програми за придобиване на разширена
и/или на допълнителна подготовка, както и
в часа на класа, в рамките на целодневната
организация или в дейностите в центровете
за подкрепа за личностно развитие, съобразно
проучените интереси и потребности на учениците и преценката на учителя.
(4) Учителите по своя преценка използват,
комбинират и адаптират рамковите изисквания
за резултатите от обучението съобразно проучените интереси и потребности на учениците.
Г л а в а

п е т а

ИНС ТИТ У ЦИОН А ЛНИ ПОЛИТИК И ЗА
ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 15. (1) Образователните институции
анализират потребностите на училищната общност и определят своите приоритети, свързани
с гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование, които са част
от стратегията на институцията по чл. 263,
ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
(2) В съответствие със стратегическите
си приоритети образователните институции
определят институционални политики, които подкрепят и осъществяват гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното
образование.
(3) В институционалните политики по ал. 2
се определят конкретните подходи и начини
на организация на вътрешните процеси и
дейности за осъществяване на гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното
образование в образователната институция.
(4) Институционалните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование,
които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определени в правилника на
образователната институция.
Чл. 16. (1) Институционалните политики
за подкрепа на граж данското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование
са насочени към изграждане и поддържане
на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на
споделени правила, процедури, традиции и
колективни ценности.
(2) Неизменна част от институционалните
политики за подкрепа са:
1. определянето на училищни ритуали,
свързани със:
а) откриването и закриването на учебната
година;
б) официалното раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението
за завършен начален етап на основната степен, свидетелството за основно образование
и дипломата за средно образование;
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в) награждаване на отличили се ученици
и учители;
г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме;
д) честването на националния празник,
на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на
патрона на училището;
е) изпращане на завършилите зрелостници;
ж) традиционни срещи на бивши възпитаници на училището;
2. изборът на:
а) у чилищна униформа и/или знаци и
символи;
б) училищен химн;
3. възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното
самосъзнание чрез:
а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти;
б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището.
Чл. 17. (1) Институционалните политики
за подкрепа на граж данското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование
включват и подкрепа на инициативността и
участието на децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични
практики, като:
1. участие в различни форми на ученическо
самоуправление и представителство;
2. организиране на доброволчески дейности
във и извън училище;
3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио,
телевизия, списания, интернет страници и др.);
4. организиране на училищни кампании,
подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека,
опазването на околната среда и пр.;
5. организиране на училищни празници и
събития съобразно календара на световните,
международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните
и културните дати и празници;
6. организиране на обучения на връстници
от връстници;
7. развиване на младежкото лидерство;
8. участие в клубове и неформални групи
по интереси;
9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция
на агресията;
10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти,
отпадане от училище и др.;
11. проучване на мненията, нагласите и
очакванията на учениците относно процеса
и съдържанието на училищното образование
и предложения по училищния живот;
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12. насърчаване на информалното учене
на територията на училището за научаване
чрез правене извън часовете за формално
образование и неформално обучение.
(2) Формите на ученическо самоуправление
и представителство са определени в приложение № 6.
(3) Практиките по ал. 1 се регламентират
според тяхната специфика в правилника за
дейността, в годишния план, стратегията или
програми на образователната институция.
Чл. 18. (1) Интегрална част от институционалните политики, насочени към гражданското, здравното, екологичното и интеркулту рното образование, е подкрепата за
мултикултурната среда.
(2) Когато в една и съща възрастова група
в детската градина или в един и същи клас
в училище са записани деца, съответно ученици, с различна етническа принадлежност,
не се допуска обособяването им в отделни
групи, съответно паралелки, въз основа на
етническата им принадлежност.
(3) Когато на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием,
са приети за обучение в един и същи клас
по един и същи профил или една и съща
професи я у ченици с различна етническа
принадлежност, не се допуска обособяването
им в паралелки въз основа на етническата
им принадлежност.
(4) Когато в един и същи клас са записани
ученици с еднаква етническа принадлежност,

ВЕСТНИК
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директорът на училището съвместно с РУО и
общината предприемат действия за създаване
на междукултурни извънучилищни форми за
съвместна дейност на учениците от посоченото
училище и други училища.
Чл. 19. (1) За разработване и координиране
на прилагането на институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование образователните институции създават
постоянно действащи екипи, сформирани по
ред и за срок, определени в правилниците за
дейността на институциите.
(2) В екипите по ал. 1 могат да участват
ученици и родители по ред, определен в правилника за дейността на институцията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 8 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. В срок 3 месеца от влизане в сила на
наредбата институциите, посочени в чл. 2,
превеждат правилниците си в съответствие
с изискванията на тази наредба и определят
институционалните политики за подкрепа
на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение № 1

към чл. 14, ал. 2, т. 1

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Междулич описва и обяснява разностни от личните роли в семейношения
ството и правата и отговорностите, свързани
с тях;
и ма полож и т ел но о т ношен ие к ъм с ът ру дн и чес т во с д ру г и т е в
съвместни дейности;
умее да изразява подходящо чувствата си, да
за явява своите н у ж ди
и желания, да споделя
п роблем и и да т ърси
помощ

умее да различава и опис
ва свои и ч у ж ди ч у вства, да описва и дава
п ри мери за т ова , к а к
чувствата влияят върху
поведен ието;
разбира и описва различия между хората по отношение на пол, възраст,
раса, етническа принадлежност, професия;
разбира промените във
в з а и мо о т ношен и я т а с
другите хора, свързани
с порастването;
дава примери и описва
поведения на сътрудничество;

обяснява влиянието на показва умения за:
групата, приятелите и съ·	изслушване, задаучениците върху личния
ване на въпроси,
избор и поведение;
перифразиране, дадемонстрира умения за:
ва не и п риема не
·	отстояване на групов
на обратна връзка,
натиск и казване на
споделяне и др.;
„не“;
·	решаване на кон·	споделяне;
фликт;
·	даване на обратна
·	изясняване на соб
връзка;
ствените и чуждите
·	влизане и поддърценности и оч а к
жане на приятелски
вания във взаи мо
взаимоотношения;
отношеният а;
· сътрудничество;
·	изразяване на обич
·	разби ране на ч у ви близост;
ствата и преживя- описва и интерпретира
ванията на другите понятията приятелство

С Т Р.
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Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

ВЕСТНИК
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НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

разбира как поведението
на един човек може да
помогне или да нарани
другите

и ин т имно пар т ньорс т во – р ол и , п ра ва и
отговорности;
демонст рира разбиране за семейството като
социа лна единица, за
различните роли, права
и отговорности в него
и тяхната динамика в
жизнения цикъл;
демонстрира знания и
умения за влизане в различни социални роли
(ролева пластичност);
описва и обяснява груповите процеси и роли,
принадлежност към групи, лидерство;
демонстрира умения за
критично осмисляне на
влиянията на културата, традициите, медиите
върх у в за и моо т ноше нията

Социална
среда

има позитивно отношение към празниците в
семейството като средство за съхраняване на
духовната връзка между
поколенията; ориентира се в символиката и
ри т уа л нос т та на на йпопулярните български
празници

позна ва ра з л и ч н и де - познава различни форми
мократични форми на на ученическо самоупраучилищния живот и оп- вление
ределя мястото си в тях

анализира проблеми на
у чи лищната общност,
участва в диалог между
заинтересованите страни, създава и осъществява проекти за развитие на училището като
демократична общност

Права на
човека

описва отношение и поведение на възрастни и
деца, коет о нару ша ва
правата;
п ра ви с а мо оцен к а на
поведението си и разбира
последиците от нарушаването на правилата в
отношенията

познава основните права
на човека и п рава на
детето, както и основни
организации и институции в тяхна подкрепа;
свързва п ра вата с о тг оворнос т и т е, к ат о се
отнася с отговорност и
т олера н т но с т п ри о т стояването на правата
си – сът рудни чест во и
себеотстояване

познава избирателното
право в България;
дефинира основните
права на детето и дава
примери за документи,
институции и организации, които ги гарантират;
оцен я в а ра з л и ч ие т о в
контекста на правата на
човека

познава равнищата на
публичното управление
и познава правомощията
на местни властови институции и процедурите
за взаимодействие на
гражданите с тях;
познава правата на групи със специални нужди – деца, хора с увреждания, малцинства;
разбира правата на човека като рамка, която
може да служи за борба
с несправедливостите

Демокра
тично
граж
данство

ориентира се в различието между „гражданин на
Република България“ и
„жител на град...“

разбира своята идентичност като „гражданин на
Република България“ и
„гражданин на Европейския съюз“ през споделените граждански ценности и културни традиции

ра зби ра с ъд ърж а н ие т о
на понятието „държава“;
осъзнава ролята на медиите и глобалната мрежа в
обществения живот

ос ъ зна ва с тат уса на
г ра ж данина и рол я та
му в публичния живот,
ра з би ра спец ифи к ат а
и значението на гражда нско т о общес т во и
различните форми на
гражданска активност;
осъзнава отговорността
на отделния индивид в
гражданското общество
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ДЪРЖАВЕН
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето
Идентич
определя националната
ности и
си идентичност
различия в
обществото

Власт,
политика
и демо
кратични
ценности

разпознава местните органи за ред и сигурност и
има представа за тяхната
дейност, свързана със
спазването на правата
на децата

Социална
политика,
справедли
вост и соли
дарност

проявява конкретни актове на солидарност при
решаване на групови задачи и игри;
разбира необходимостта
от правила при общуването с околните;
може да обяснява своите
постъпки, като ги свързва с правила и ценности

Глобализа
ция, плура
лизъм и то
лерантност

ВЕСТНИК

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
Знания, умения и
отношения
отношения
В резултат на обучение В резултат на обучение
то ученикът
то ученикът
разбира принципите за познава и дава примери
равнопоставеност на по- за етническа, религиозна
ловете
и езикова принадлежност;
ра з би ра о бще с т вено т о
значение на различните
професии и техния принос
за общото благополучие;
осъзнава възможностите
на образованието като
фактор за личностното
развитие;
разбира необходимостта
от преодоляване на негативните предразсъдъци,
включително и при работа
в екип
разбира на базисно ниво познава принципите за
необходимостта от дър- разделението на властите
жавни институции и дава и за върховенството на
примери за тяхната роля закона и може да дава
за развитието на децата примери за тяхното следване и нарушаване

осмисля значението на
солидарността и сътрудничеството за постигането на лично и общностно
благополучие;
изгра ж да чу вство на
увереност и умения за
общуване

оцен ява значението на
равенството, сигурност
та и толеран т ност та в
обществени я ж ивот на
страната;
разбира смисъла на социалната справедливост
и значението є за осигуряването на равнопоставеност, справедливост
във и между отделните
общности
изброява негативни последици от демографския
взрив;
разбира опазването на
околната среда като стратегия за оцеляването и
развитието на човечеството;
обяснява разпространението на световните болес т и и епи дем ии във
връзка с икономическото
развитие на отделните
страни и региони

С Т Р. 3 3
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН
Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът
познава различни форми на расизъм, както
и успешни практики за
тяхното преодоляване;
анализира ефективността на държавни политики за интеграция на
г ру п и с ъ с спец иа л н и
нужди от гледна точка на
гарантиране на техните
права и на концепцията
за качество на живот

познава основните хара к т ерис т и к и на мо дерн и т е пол и т и че ск и
идеологии (ляво и дясно)
и умее да прави анализ
на политическия процес;
разбира важността на
активната позиция на
гражданина и неговото
взаимодействие с институциите за преодоляване
на негативни обществено-политически явления
и създаване на възможности за устойчиво политическо, икономическо и
социално развитие;
осъзнава значението на
демократичните ценности и на демократичните
институции за формирането на гражданска национална идентичност
осъзнава справедливостта и солидарността като
основания на обществения живот в контекста на
европейските ценности
и проявява готовност
за солидарни действия
с нуждаещи се;
запознат е с принципите
и формите на хуманната
социална работа, с актуални социални политики
на държавата и социални
проекти на НПО
осъзнава необходимостта о т п р едефи н и ра не
на к л ючови пон я т и я,
като мир, война, справед л и во с т, в лас т, т о лера н т но с т, ра зви т ие
пред лицето на съвремен н и глоба л н и п ро блеми, като тероризма,
бежанските кризи, екологичните проблеми и
климатичните промени,
анализира явления от
обществени я ж ивот в
страната, Европа и света
от гледна точка на понятията за плурализъм
и толерантност

С Т Р.
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Приложение № 2

към чл. 14, ал. 2, т. 2

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
компетент
ност

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Пси х и чно
здраве и
л и ч но с т но
развитие

осъзнава собствената си
ценност и уникалност
и тази на другите хора;
умее да открива и описва
раз л и к и и п ри л и к и с
другите хора

умее да определя, формулира и заявява собствените желания;
разбира, че човек може
да постъпи по различен
нач и н в ед на и с ъща
ситуация;
разпознава основни свои
чувства и има елементарни умения за изразяването им и справяне с
негативни емоции

описва и обяснява физическите и личностните
промени, които настъпват в процеса на порастването, и промените в
очакванията на околните,
свързани с тях;
описва и обяснява характерните особености на физическото и психическото
развитие и емоционалните промени в пубертета и
юношеството;
развива и поддържа положителен образ за себе си;
умее да диференцира, използва и развива своите
силни страни;
разбира и приема личностните различия;
описва и анализира връзката между чувствата и
поведението;
изброява и използва основните стъпки в процеса
на вземане на решения;
описва и обяснява различните видове професии, с
които се среща в ежедневието си;
демонстрира умения за:
·	позитивно мислене;
·	справяне със стрес и
негативни емоции;
·	самонаблюдение и
самоанализ;
·	вземане на решения;
·	поставяне и реализиране на краткосрочни
и дългосрочни цели;
·	адекватно и пълноценно използване на
собст вени я по т енциал;
·	правене на избори;
·	търсене и оценяване
на и нформа ц и я та,
свързана с различните професии и мястото им в социалния
контекст;
·	съотнасяне на информаци ята, свързана с различните
професии, със собствените желани я,
склонности, възможности, нагласи;
·	оценяване влиянието
на средата върху професионалния избор;

обяснява и анализира
етапите на жизненото
развитие на човека;
демонстрира умения за
справяне с промените,
свързани с юношеството
като етап на жизненото
развитие;
показва умения за отстояване на личния избор
при зачитане на правата
на другите хора;
демонст рира у мени я
за критично осмисляне на влиянието на
средата – семейството,
връстниците, групата,
значими хора и образи,
с редс т вата за мас ова
информация, култ у ра,
традиции, социални норми, ценности, митове,
вярвания върху личността (нач и на, по кой т о
човек възприема себе
си и другите, неговите
избори и поведение);
умее да изяснява и отстоява собствените ценности и избори;
анализира собствения
стил на вземане на решения и последствията
от него;
идентифицира и решава
проблеми;
у мее да си поставя
дългосрочни житейски
цели;
идентифицира собствените си чувства и анализира връзката им с
поведението;
изра зя ва собс т вен и т е
чувства по конструктивен начин
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ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

умее да отстоява собствените си потребности и
желания при отчитане и
толерантност към потребностите и желанията на
другите;
умее да предвижда пос ледс т ви я та о т сво е т о
поведение за себе си и
за другите
Физическо
развитие и
дееспособ 
ност

назовава основни части
на човешкото тяло;
показва положително отношение към развиване
на двигателни качества,
сила и издръжливост

Превенция познава и назовава предна употре мети и вещества, забрабата на пси нени за деца
хоа к т и вн и
вещества

описва различните части на човешкото тяло
и назовава различните
системи на тялото;
назовава и обяснява промените, които настъпват
в човешкото тяло в процеса на порастването;
обяснява влиянието на
собственото поведение
върху физическото състояние и развитие;
обяснява как физическите упражнения укрепват
ко с т и т е, м ус к у л и т е и
органите и поддържат
тонуса на тялото;
обяснява как енергията,
която човек използва, се
получава от храната, ако
поетата енергия е повече
от използваната, тялото
натрупва излишното във
вид на мазнини;
дава примери как личното поведение в ежедневието влияее върху
физическото развитие и
благополучие;
демонстрира и практикува основни упражнения,
дейности и игри за развитие на опорно-двигателния апарат и преодоляване на обездвижването

обяснява и категоризира
различните елементи на
човешкото тяло – клетки,
т ъкани, органи, системи – тяхната структура,
функции и взаимовръзка;
обяснява функционирането на и демонстрира
умения и навици за предпазване от болест и на
различните системи на
тялото:
·	опорно -д ви гат елен
апарат;
·	дихателна система;
·	нервна система;
·	сърдечно-съдова система;
·	полова система;
·	отделителна система;
·	х р а н о с м и л а т е л н а
система;
описва и обяснява промените в човешкото тяло,
свързани с пубертета;
описва и обяснява:
·	развитието на опор
но-двигателния апарат;
·	ролята и влиянието на физическите
у пра ж нени я, различните спортове и
туризма върху физическото развитие и
състояние на човека;
демонстрира умения за:
·	д невно, сед м и ч но,
месечно, сезонно и
годишно планиране
на физическите дейности и упражнения;
·	оптимално физическо натоварване;
·	комплексно развиване на двигателни
качества

анализира влиянието на
личното поведение и навици върху различните
системи и здравето;
д е мо н с т р и р а з д р а в о словни избори във връзка с промените, които
настъпват в процеса на
растежа и развитието;
под д ърж а оп т и ма л но
равнище на физическа
дееспособност

описва различните видо- описва и обяснява:
оп исва в л и я н ие т о на
ве психоактивни веще·	свойс т ват а и въ з - психоактивните вещества (алкохол, цигари,
действията на раз- ства върху репродуктивлекарства, наркотици) и
личните психоактив- ното здраве и брементяхното влияние върху
ни вещества – цига- ността (плода);
здравето;
ри, алкохол, лекар- показва умения за анаобяснява влиянието на
ства и наркотици, и
пасивното пушене
тяхното съчетаване, лиз и критично осмисв ърх у р а з л и ч н и т е ляне на влиянието на
възрасти в кратко- с о ц и а л н и т е м о д е л и ,
срочен и дългосро- социалната среда, култура, традиции, медии,
чен план;
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ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

·	спецификата на създа ва не на за висимост при различните
психоактивни вещества;
·	н о р м а т и в н а т а /з а коновата база във
връзка с употребата
и разпространението
на психоактивните
вещества;
демонстрира умения за
о т к а з и с п р а в я не с ъ с
ситуации на предлагане
на психоактивни вещества – умения за настойчивост (асертивност), за
казване на „НЕ“, за устояване на натиск;
анализира последствията
от употребата на психо
активни вещества в личен, семеен и социален
план;
осъзнава, че у потребата или неупотребата на
психоактивни вещества
е въпрос на личен избор
и отговорност;
а н а л и зи ра п ри ч и н и т е,
фак торите и личните
мотиви за избора по отношение на употребата
или неупотребата на психоактивни вещества;
избя г ва у по т ребата на
психоактивни вещества

семейство, връстници,
п ри я т елск и г ру пи, за
употребата или неупотребата на психоактивни
вещества;
показва умения за намиране и осъществяване
на алтернативни на употребата на психоактивни
вещества начини и дейности за: приобщаване
към групи, справяне със
стрес и тревожност, за
позитивни преживявания

умее да различава рисково от нерисково поведение
по отношение на нови
дейности и отговорности,
свързани с развитието и
порастването;
умее да предвижда последствията от своето и
ч у ж до т о поведен ие по
отношение на безопасността;
демонстрира умения за
отстояване на безопасно
поведение и устояване на
натиск;
показва знани я и у мения за оказване на първа
помощ при шок, силно
кръвотечение, задавяне,
отравяне, изгаряне, счупване на крайник;
демонстрира отговорно
отношение към собствената безопасност и безопасността на другите

ана лизира факторите,
които водят до злополуки и насилие;
показва умения за идентифициране на ситуации
на насилие и злополуки
и избор на стратегии за
избягването им;
обясн ява връзката на
алкохола и другите наркотици със злополуките
и насилието;
демонстрира умения за
решаване на конфликти;
демонст рира у мени я
за оказване на първа
п о м о щ п р и у д а в я н е,
транспортиране на пострадал, при ухапване
от животни;
умее да предлага и оказва помощ при злополуки
и в ситуации на насилие

Б е з о п а с  назовава нещата (предност и пър мети, дейности, поведева помощ
ния), които са опасни в
обкръжаващата среда;
умее да търси и намира
помощ, когато има нужда от нея

изброява и следва елементарни правила за безопасност преди, по време
на и след злополука;
ра з л и ча ва рисково о т
нерисково поведение и не
предприема поведения,
водещи до опасност за
него и за другите;
обяснява и демонстрира
умения за оказване на
п ърва помощ п ри по рязвания, одрасквания,
ожулвани я, изгаряни я,
ужилвания, навяхване,
изкълчване
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
компетент
ност

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

С е кс у а л н о
здраве и
сексуа лно
преносими
инфекции

има положително отношение към собственото
си тяло;
има представа за своя
пол;
има елементарни представи за разликата между
половете

описва човешкото тяло и
анатомичните особености на половите системи
на мъжа и жената;
обяснява зачеването и
раждането на деца;
умее да се грижи за хигиената и здравословното
състояние на своята полова система;
различава, отказва и избягва поведения, свързани със сексуално насилие
или злоупотреба

описва анатомията и физиологията на мъжката и
женската полова система
и процесите на репродукция;
описва промените, които
настъпват в тялото в периода на юношеството, и
необходимите лични хигиенни навици във връзка
с тях;
посочва методи на контрацепция и причини за
тяхното използване;
познава и описва болестите, предавани по полов
път, и ХИВ/СПИН;
приема своята сексуалност като естествена част
от живота;
демонстрира междуличностни и социални умени я за влизане и поддържане на партньорски
взаимоотношения;
отнася се отговорно към
своето сексуално здраве
и се консултира със специалисти;
умее да анализира влиянието на средата, културата, семейството по
отношение на очакванията към ролите на мъжа
и жената;
описва факторите, свързани със създаването и
поддържането на дом, с
планирането и подържането на семейство;
описва промените на
в з а и мо о т ношен и я т а и
рол и т е в семейс т во т о,
свързани с порастването
на децата;
осъзнава значението на
личния избор и поведение
в междуличностните отношения, така че те да не
водят до риск за здравето
и личната безопасност

описва предимствата и
ограниченията на различните методи на контрацепция и начините на
тяхното използване за
предпазване от нежелана бременност, болести,
предавани по полов път,
ХИВ/СПИН;
изброява местата, където може да получи специализирана помощ и
консултиране, и разбира
необходимостта от тях;
осъзнава, че родителството е въпрос на избор, и отговорност та,
свързана с него;
демонс т ри ра основн и
знания и умения за бъдещо родителство;
умее да изразява своята
сексуалност, съобразявайки се с желанията,
суверенитета и правата
на другите;
умее да договаря без
опасни сексуални отношения;
показва умения за предпа зва не о т неже ла на
бр емен но с т, б оле с т и,
предавани по полов път,
ХИВ/СПИН;
и ма на гласа за о т г о ворно сексуално поведение спрямо себе си и
другите;
показва толерантно отношение към хора с различно сексуално поведение и начин на живот

Ли чна х и демонс т ри ра о сновн и
гиена
хигиенни навици;
проявява елементарни
умения за спазване на
здравословен дневен режим;
разбира значението на
хигиенните навици за
здравето;
познава и описва хигиенни навици за поддържане
на здравето на зъбите и
устната кухина

умее да поддържа обща
хигиена на тялото, облеклото, работното място
и дома;
оп исва с т р о еж а и заболяванията на зъбите,
венците и устната кухина;
посочва вли янието на
различните храни и начина на хранене върху тях;
умее да поддържа здравето на зъбите, венците
и устната кухина;

показва у мени я за оптимално съчетаване на
умствено, физическо натоварване, почивка и сън;
демонстрира умения за
използване на стратегии
за ефективно учене;
описва въздейст вието
на шума върху нервната
система;
обяснява значението на физическата активност за физическото и психическото
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Хранене

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

доказва необходимостта
от съчетаване на физическо и умствено натоварване, сън и почивка;
демонстрира елементарни умения за ефективно
учене;
посочва и показа умения
за хигиена на очите при
писане, четене, гледане
на телевизия;
демонстрира навици за
правилно стоене на чина,
нос ене на у чен и ческ а
чанта;
описва функционирането
на слуховия анализатор
и изброява изискванията
за хигиената на ушите

бла г опол у ч ие, т он ус и
самочувствие;
демонстрира позитивно
отношение и участва в
активни форми на отдих

класифицира храните в
различните хранителни
групи;
к л ас ифи ц и р а х р а н и т е
според техните основни
хранителни съставки;
обяснява значението на
различните видове храни
и техните съставки за
здравето;
съставя елементарно балансирано дневно меню;
ра з л и ча ва г од н и т е о т
негодните храни;
посочва и следва елементарни правила за здраво с ловно х ра нене (по
отношение на приемане
и усвояване на храната,
значението на сутрешната закуска и т. н.);
осъзнава и цени значението на здравословното
хранене за своето развитие

обяснява функционирането на храносмилателната
система;
описва значението на различните храни и начина
на хранене за здравето;
на зова ва фу н к ц и и т е и
източниците на витамини
и минерали;
разграничава различните
начини на хранене – вегетарианство, разделно
хранене и т. н.;
разбира и обяснява взаимовръзката на храненето
с другите ежедневни дейности и значението му за
здравето;
разбира и обяснява необходимостта от различно
меню и диета за различните хора;
разбира и обяснява необходимостта от разно
образна храна;
разбира и обяснява причините, поради които храната се разваля, и правилата за съхранение на
различните видове храни;
разбира и обяснява влиянието на начина на подготовка на храната върху
нейните качества и връзката със здравето;
разбира и обяснява основните принципи на здравословното хранене (правила на хранене) – приема не и усвоя ва не н а
храната, режим на хранене: честота и продължителност на отделните
хранения – количествено
и качествено разпределение на храната в тях,
време, в което се приема храната, и последователност на предлаганите
ястия, поза и начин на

обяснява значението на
храната като източник на
енергия за ежедневното
функциониране, порастването и развитието;
има представа за полезни
и вредни храни;
спазва здравословен режим на хранене

д иферен ц и ра и н д и ви
дуални, семейни и култ у ра лно обусловени
различия по отношение
начина на хранене;
умее да анализира влиянието на средата – семейс т во, п ри я т ел и,
национални традиции,
върху личния избор на
начин на хранене;
у мее да а на л изи ра и
оценява следствията от
използването и съчетаването на различните
видове храни;
умее да съставя лично
седмично меню, съобразено с потребностите на
възрастта и растежа в периода на юношеството;
умее да анализира връзката между калориите,
активността и теглото и
да подбира своето дневно и сед м и ч но мен ю
съобразно своите пот
ребности и факторите
на средата – наличност
на храни, социални и
културални особености;
описва опасностите от
предприемане на действия за рязко намаляване
на теглото

БРОЙ 80

Област на
компетент
ност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

С Т Р. 3 9
ПЪРВИ ГИМНАЗИА
ЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
Знания, умения и
отношения
отношения
В резултат на обучение В резултат на обучение
то ученикът
то ученикът
приемане и сдъвкване на
храната, взаимовръзка на
храненето с другите ежедневни дейности, място
на храненето в дневния
и седмичния цикъл;
у ме е да и н т ерп р е т и ра
информацията, която се
съдържа в етикетите на
храните;
усвоява и практикува основни умения за приготвяне на храна;
разбира и цени значението
на храненето за здравето
и развитието в пубертета;
прави и отстоява здравословни избори на храна;
избягва нездравословни
навици и традиции;

Приложение № 3

към чл. 14, ал. 2, т. 3

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Вода, поч описва значениет о на
ва, въздух водата, почвата и въздуха за живота на хората,
животните и растенията

описва основните компонен т и в с ъс та ва на
атмосферни я възд у х и
етапите в кръговрата на
водата, като коментира
значението и важността на всеки компонент
(атмосфера, вода, почва)
според техните основни
функции в природата и
значението им за живите
организми и за човека;
аргументира нуждата от
опазването на чистотата
на въздуха, водите и почвата и приноса на всеки
отделен човек;
изброява примери за
подходи за пестене на
вода в семейството и в
общността и ги прилага;
коментира взаимната обвързаност на компонентите въздух, вода, почва,
растения и животни;

изброява основни източници на замърсяване на
водата, почвата и въздуха;
описва основни заплахи
за компонентите на околната среда – напр. ерозия
на почвата (вследствие
на изсичане на горите),
п ром и ш лено и би т ово
замърсяване на речните
и морск и те води и на
въздуха и др.;
разграничава различните видове замърсители
на възд у ха и водата и
влиянието им върху човешкото здраве;
формулира практически
мерки за подобряване на
качеството на възду ха,
водата и почвата и разработва проекти за опазване
на чистотата им;
свързва нивата и източниците на шум с ефекта им
върху човешкото здраве;

интерпретира информация за замърсяването на
въздуха в големи градове
и населени места;
коментира замърсяването на въздуха от транспорта, индустрията и бита;
определя понятието „Горещи точки на замърсяване“;
познава основните замърсители на въздуха –
фини прахови частици,
серни и азотни оксиди,
тропосферен озон и др.,
както и специфични замърсители – сероводород, амон як, летливи
органични съединения,
фреони и др.;
описва и класифицира
видове замърсяване на
почвите и оценява влиянието му върху околната среда и човешкото
здраве;

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Енерг и я и и ма п р едс т а ва за е с климат
тест вени те източниц и
на енергия;
описва познати климатични промени

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

и л ю с т ри ра с п ри мери
съвременни подходи за
намаляване на шума в
градска среда;
коментира възможни промени във всекидневното
поведение и навици, които могат да доведат до
намаляване на замърсяването на въздуха, водите
и почвите

разработва идеи и проекти за опазване на чистотата на водите и водните
басейни;
използва методи да пести водата в дома си и да
опазва нейната чистота;
анализира настъпилите
промени в населеното
място, в което живее, и
дава оценка на положителните и отрицателните
им страни

класифицира енергийните източници и производства (въглища, нефт
и природен газ; вода, вятър и слънце) съобразно
въздействието им върху
околната среда и осмисля
понятието „зелена енергия“;
проверява хипотези какво правят или могат да
направят институциите,
общностите и производ и т е л и т е за м ър си т е л и
за промяна в начина на
производство и коментира стратегии за справяне
с проблема в различни
държави;
обяснява взаимовръзката меж ду промените в
к лимата и природните
бедствия (екстремни бури,
наводнения, суша, опустиняване);
аргументира значението
на възможните дейности
за запазване целостта на
озоновия слой и на енергийния баланс в природата, като демонстрира
степени на лична отговорност

използва източници на
общественодостъпна информаци я за възможните въздействия върху
атмосферата и околната
среда от производството
на енергия от различни
източници при работа по
различни проекти;
проверява хипотези и
арг у мен т и ра въ зможни решения и обосноваване на позиции за
балансирано и щадящо
природата потребление
на енергийни ресурси;
работи в екип за обсъждане на идеи и участва
в дейности, свързани с
промяна в потребителското поведение, с цел
намаляване на емисиите
на парникови газове в
атмосферата;
оп исва меха н изм и за
намаляване на емисиите на парникови газове
(Европейска схема за
търговия с емисии на
парникови газове, Схема
за доброволно намаление на емисии);
анализира последствия та о т к л и мат и ч н и т е
промени върху екосистемите и техния капацитет
да осигуряват устойчив
приток на храна, енергия
и вода;
интерпретира необходимостта от адаптиране към изменението на
климата и смекчаване на
последиците от климатичните промени;
разработва идеи и проекти за адаптация към
и зменен ие т о н а к л имата

изброява различни източници и начини за производство на енергия и
обяснява как те влияят
върх у с ъ с т оя н ие т о на
атмосферата и околната
среда;
оценява значението на
пестенето на енергия за
опазване на природните
р е с у р си и ф орм у л и ра
правила за поведение в
семейството, в класа, в
училището;
коментира дейности от
човеш ко т о поведен ие,
които представляват заплаха за озоновия слой,
и обяснява начините за
предотвратяване на разрушаването му;
оп исва дейс т вие т о на
ултравиолетовите лъчи
върху човешкото тяло и
начините за предпазване

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Б и о л о г и ч има представа за многоно разноо образието от растителни
бразие
и животински видове;
назовава основни жизнени фактори за човека,
животните и растенията

коментира някой от основните начини за опазване на природата – различни видове резервати у
нас и по света, разумно
ползване на ресурсите,
поддържане на чистотата
в заобикалящата ни среда
(вкл. в природни и урбанизирани територии);
изразява своите чувства
от срещата с природата,
като използва различни
художествени средства

изброява популярни видове, важни за общността
ви дове, инвазивни, зас т ра шен и и изчезна л и
видове растения, гъби и
животни, както и условията за тяхното съществуване;
класифицира и коментира
причините и заплахите,
водещи до нама л яване
на биологичното разнообразие и изчезване на
определени видове;
участва в дискусии върху
различни заплахи, напр.
бракониерство, незаконна
търговия със защитени
видове, индустриално селско стопанство и др. и
защитава аргументирано
свои позиции;
а н а л и з и р а з н ачен ие т о
на селското стопанство,
туризма, лова, местните
занаяти, традиции, обичаи, местни стопански
практики, гъбарство, билкарство, добив на глина
(хума), минерални води и
връзката им с биологичното разнообразие;
оцен ява значението на
защитените територии и
назовава категориите защитени територии – резерват, национален парк,
природен парк, поддържан резерват, защитена
местност и природна забележителност;
разработва идеи и проекти
за опазване, възстановяване и устойчиво използване
на биологичните ресурси,
като подготвя предложения за действия за опазване на екосистемите;
оценява ролята на всеки
отделен човек за опазване
и възстановяване на био
логичното разнообразие
и участва в дейности за
съхраняването му

разг ра н и ча ва раз л и чни устойчиви практики за възобновяване на
природните ресурси и
формулира ползите за
обществото, в това число
финансови и социални;
сравнява биологичното
разнообразие в естествена екосистема и агроекосистема;
посочва основните заплахи при превръщането
на определени територии в агро-екосистеми;
познава термина монокултура;
разграничава понятията
трансгранична защитена
територи я, Национална екологична м режа
Натура 2000, Европейска мрежа Натура 2000,
Парк на мира;
комен т и ра рол я та на
националните и наднациона лните защитени
територии за опазване
на биологичното разнообразие;
систематизира и проверява причините и
заплах ите, водещи до
намаляване на биологичното разнообразие и
изчезване на определени
видове;
п ри ла г а п ра к т и че ск и
ме т од и з а оцен к а на
състоянието на биологичното разнообразие

По т р е б л е  умее да поддържа чисн и е и о т  тотата в близката среда
падъци
и разбира нейното значение

обяснява какво са отпадъци и как те са свързани
с начина на живот на
хората;
описва и групира различните видове битови
отпадъци според състава
им – органични, пластмаса, хартия/картон, стъкло, метал, дърво, други

изброява и групира основните видове замърсявания на различните
компоненти на околната
среда;
описва определени пос лед и ц и з а п ри р од ат а
и за човека и обяснява
п ри ч и н и т е за т я х но т о
възникване;

формулира кръговратa
на материалите и обяснява различни начини
за обрабо т ва не и рециклиране;
изброява различни прости и многокомпонентни
материали, използвани
във всекидневието;
комен т и ра пон я т и я та

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

О б щ е с т в о познава правила за опази о к о л н а ване на околната среда;
среда
описва въздействието на
някои човешки дейности
върху природата

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

(текстил, кожа, гуми);
анализира влиянието на
зам ърсяването на околната среда върху здравето
на човека;
изброява различни места,
които хората замърсяват,
обяснява как става това и
формулира предложения
за промяна;
дава примери за опасни х им и чни вещес т ва
и смеси, използвани в
ежедневието, и посочва
правилните начини за
безопасна употреба, съхранение и изхвърляне;
формулира правила за
о т г ов о рно пов ед ен ие,
свързано с отпадъците, в
паралелката, училището,
семейството, на улицата,
в градинките, в планината, на морето и др.

комен т и ра дей но с т и т е
от човешкото всекидневие като източници на
замърсяване;
изброява и групира разл и ч н и т е ви дов е о т п адъци според произхода
им – битови, производствени, строителни, селскостопански, опасни;
к ласифи ц и ра ви дове т е
замърсявания на основата
на наблюдения и експерименти;
комен т и ра н у ж дата о т
повторно използване на
материалите и разработва
идеи и проекти за рециклиране;
разг рани чава основнит е г ру п и о т па д ъц и по
продължителност на разграждането им;
изброява и групира продукти, съдържащи опасни
вещества, и видовете химикали, използвани във
всекидневието;
формулира опасностите,
свързани с тях;
описва основните правила
за съхранение и работа с
опасни химични вещества
и смеси във всек идневието;
прилага основни правила
за действие при инциденти с опасни химични
вещества и смеси

„к ръгова икономика“,
„ з е л е н а и к о н о м и к а“,
„синя икономика“;
анализира примери за
успешни инициативи от
света и от мястото, в което живее, за справяне с
отпадъците, които носят
финансови и социални
ползи за общест во то;
посочва основните принципи за третиране на
различни видове отпадъци, като депониране,
рециклиране, компостиране, изгаряне;
коментира ползи и зап ла х и о т ра з л и ч н и т е
видове третиране;
аргументира разделното
събиране на отпадъци
като подход за управление на отпадъците;
комен т и ра основн и т е
принципи на управление на отпадъците, като
принцип на предотвратяването, принцип „Замърсителят плаща“, принцип на предвидливостта,
принцип на близостта

изброява организации,
занимаващи се с опазване на природата;
илюст рира различни
места, които хората замърсяват, обяснява как
става това и формулира
предложения за промяна;
планира и участва в съвместни дейности за опазване на природата

у ч ас т ва в о бще с т в ен и
к а м па н и и, свърз а н и с
екологични проблеми, и
оценява ролята и значението им за общността;
познава различни източн и ц и н а и нф о рм а ц и я ,
свърза на с опазва не т о
на околната среда;
разграничава ролята на
инстит уциите и на неправителствените организации, занимаващи се
с опазване на околната
среда;
коментира варианти за
принос на отделния човек
и начина му на живот за
опазване на природата

о бясн я ва мех а н и зм ите, с които разполагат
институциите и гражданското общество, за
прилагане на споделена
отговорност за опазване
на околната среда;
у частва в обществени
кампании на екологична
тема и в дейности на
организац ии, занимаващи се с опазване на
околната среда;
демонстрира солидарност и сътрудничество
с различни обществени
субекти за постигане на
общи екологични цели
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Приложение № 4

към чл. 14, ал. 2, т. 4

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНТЕРКУЛТУРНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДУЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

К у л т у р н и усвоява знания за празидентично ници и обичаи, традицисти
онни за различни културни общности у нас

познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор,
ролеви модели, ценности;
усвоява начални знания,
свързани с колективната
памет, от област та на
литературата, изобразителното изкуство, музиката и др.;
разпознава културно-специфични характеристики
на етнически общности
у нас

познава механизмите на
функциониране на колективната памет в областите
на историята, географията, литературата, изобра зи т е л но т о и зк ус т во,
музиката и др.;
познава разликите между
национална и етническа
идентичност;
разг раничава спецификите на различните измерения на културната
идентичност: етническо,
религиозно, езиково, национално, регионално и др.

познава механизми за
конструиране на нацио
нална, етническа и религиозна идентичност;
оцен я в а е ф ек т и т е о т
влиянието на културни
и социални фактори върх у меж д уе т н и ческ и т е
и меж д у религ иозни те
отношения

Ку л т у р н а разпознава к улт у рни
осъзнатост различия в игрова, познавателна и приложнопродуктивна дейност;
сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен
контекст;
преж ивява чрез иг рова дейност значимостта
на традиции, обреди и
обичаи, характерни за
неговата/нейната к ултурна общност

формира у себе си емпатични нагласи за разбиране на чуждото поведение;
осъзнава ценността на
взаимното обогатяване
н а к у л т у р и т е, п р о и з т и ча що о т пози т и вн и
интеркултурни взаимодействия;
отстоява значимостта на
к улт у рата на неговата
общност

познава дейст вието на
с оц иа л н и , к у л т у рн и и
социално-психологичес
ки фактори, обуславящи
формирането на стереотипи и предразсъдъци;
развива у себе си саморефлексивни нагласи по
отношение на собствената
културна идентичност

изследва културно обусловени различи я в
живота на етнически и
религ иозни общност и
у нас – степен на контекстуалност, степен на
и н д и ви д у а л и з ъ м , о т ношение към властта,
степен на избягване на
несигурността и др.;
умее да преценява критично п убликации в
медиите и изяви в социалните медии, които
се отнасят до междуетническите и междурелигиозните отношения

Ку л т у р н и
различия,
толерант
ност и кон
структивни
взаимо
действия

умее да идентифицира
прояви на нетолерантност в отношени ята
меж д у п р едс т а ви т е л и
на различни к улт у рни
общности;
развива умения за взаимодействие с представители на други културни
общности във формална
(учебна) и неформална
(сво б од но вр еме – изкуство, занаяти, спорт,
туризъм и др.) среда;
развива умения за сътрудничество в мултикултурни екипи

познава значими исторически примери за проява
на толерантност между
представители на различни културни общности;
умее да прави разлика
меж д у п роя ви на к ултурни особености, които
заслужават толерантност,
от такива, които не заслужават;
формира и прилага умения за преодоляване на
стереот ипи и п ред разсъдъци в процеса на интерк улт у рните взаимодействия;
развива и прилага умения
за разрешаване на конфликти в мултикултурна
среда;
включва се с готовност
в училищни и извънучилищни прояви, свързани с
интеркултурните отношения (съвместно отбелязване на културно специфични празници, фолклорни
фестивали и др.)

познава културно-историческите основания на
религиозната и междуетническата толерантност;
разбира съхраняването
на културно-историчес
ко т о наследс т во кат о
споделена отговорност
на различните културни
общности;
разг рани чава ви дове
п ублични политик и,
отнасящи се до интеркултурните отношения,
като асимилация, авто/
сегрегация, интеграция;
участва в дискусии относно значими събития
и проблеми, свързани с
интеркултурните взаимодействия;
може да се включва в
разработването и реализирането на проекти,
които имат за предмет
интеркултурни отношения

о т нася се т олера н т но
към прояви на културни
различия;
развива базови умения за
общуване в процеса на
игрова дейност в мултикултурна среда;
уважава и цени национални символи и ритуали
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НАЧАЛЕН ЕТАП НА
ОСНОВНА СТЕПЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН
ЕТАП НА ОСНОВНА
СТЕПЕН

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНА
СТЕПЕН

Област на
Знания, умения и
компетент
отношения
ност
В резултат на обучение
то детето

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

Знания, умения и
отношения
В резултат на обучение
то ученикът

И н т ерк ул притежава базови предт у р н о о б  стави за правата на дер а з о в а н и е тето
и права на
човека

запознат е с международни и нац иона лни
нормативни документи,
отнасящи се до човешките права;
развива чувствителност
към прояви на дискриминация

разграничава индивидуални и групово-специфични човешки права;
у мее да и ден т ифици ра
случаи на нарушаване на
човешки права

познава различни схващания за човешки права
в зависимост от съответния цивилизационен
контекст;
осъзнава легитимността
на законовата уредба за
защита на човешк ите
права у нас;
познава институционални механизми за реагиране при нарушаване на
човешки права;
проявява готовност за
защита на собствените и
чуждите човешки права

Приложение № 5
към чл. 11, ал. 3

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА
Клас
I

II

III

IV

V

VI VII VIII

Патриотично възпитание и изграждане на
националното самочувствиe

4

4

4

4

4

4

4

Толерантност и интеркултурен диалог

1

1

1

1

2

2

2

Финансова и правна грамотност, вкл. и „Моето първо работно място“

IХ

Х

ХI

ХII

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

2

2

2

2

12

5

5

Военно обучение и защита на родината
Безопасност и движение по пътищата

16

8

8

6

6

6

6

Защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи; оказване на първа помощ

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

3

3

Превенция на насилието, справяне с гнева и
с агресията; мирно решаване на конфликти

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Превенция на тероризма и поведение при
терористична заплаха; киберзащита

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Кариерно ориентиране

1

Превенция и противодействие на корупцията
ОБЩО

27

19

19

18

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

22

22

23

18

23

24

16

26

• 	В таблицата е посочен минималният брой часове за занимания и дейности по посочените тематични
области. В зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и конкретния контекст
е възможно и комбиниране на теми и дейности от различни тематични области.
• 	В остатъка от часове, предвидени за часа на класа, се осъществяват занимания и дейности, свързани
с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, за развитие на класа като
общност, за ученическото самоуправление и др.
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Приложение № 6
към чл. 17, ал. 2

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Нива на участие
Паралелка
Клас
Училище
Национално ниво
Наименование
Ученически съвет Ученически съвет Ученическ и съвет на С ъв е т ът н а дец ат а
на паралелката
на класа*
училището**
(консултативен орган
към председателя на
ДАЗД)
Право на участие Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават:
1. лидерски качества и креативност;
2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците
си за определени каузи;
3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие
с личното им мнение;
4. готовност за поемане на отговорност
Начин на избор Избират се по вре- Включва предсе- Включва по един пред- Председатели на учеме на часа на класа дателите на учени- ставител на ученически- н и ческ и с ъве т и на
чрез открито или ческите съвети на те съвети на паралелки- у ч и л и щ а о т в с я к а
тайно гласуване всяка паралелка те от съответния клас, административна обизбран от тях
ласт могат да представляват своята област
Председател
Избира се от членовете на съвета по ред, определен в съответния правилник
Численост
Минимум трима Не по-ма лко от Брой, равен на броя на Максимум 28 учениученици
трима ученици и класовете в училището, ци, допълнeн до нене повече от броя допълнeн до нечет но четно число
на паралелките в число
к ласа, допълнeн
до нечетно число
Мандат
Eдна учебна година без ограничение в броя на мандатите
Честота на засе При необходимост При необходимост На й-ма л ко ведн ъж в Най-малко два пъти
данията
се свиква от пред- се свиква от пред- мес еца с е сви к ва о т годишно се свиква от
седателя на съвета седателя на съвета председателя на съвета председателя на съвета на децата или от
председателя на ДАЗД
Функции
·	Участва при изработване на го- ·	Утвърждава формите ·	Участва в заседадишния план за часа на класа за
и правилата на ученията на Нациоотделната паралелка и координира
ническо самоупрана лни я съвет за
разработването на плановете за
вление в училището;
закрила на детето
часа на класа между паралелките ·	Прави предложения
чрез свой представ класа в интерес на развитието
пред директора и певител;
на всеки ученик и на паралелките
дагогическия съвет ·	Участва при обкато общност;
относно начините на
съждането на нор·	О рг а н изи ра п р овеж да не т о на
упражняване на прамат и вн и а к т ове,
дейностите на паралелките;
вата на учениците;
свързани с децата;
·	Координира дейностите с другите ·	Мотивира учениците ·	Дава мнение при
паралелки и класове в общоучида участват активно
създаването и релищните изяви;
в процеса на вземане
а лизирането на
·	Организира и координира работата
на решения, касаещи
ст ратегии, полипо проекти на паралелките, на
училищния живот и
тики и програми
класовете и на училището като
ученическата общност;
за закрилата и разобщност;
·	Участва в изработвавитието на децата;
·	Участва при защитата на правата
нето на правилника ·	Участва при реалии интересите на учениците от
на училището;
зирането на наципаралелката/класа пред класните ·	Посредничи в разонални кампании
ръководители, училищното ръкорешаването на възи инициативи за
водство, педагогическия съвет и
никнали проблеми,
популяризиране на
родителите
свързани с организаправата на децата
цията и протичането
***
на учебния процес
или на извънкласните дейности;
·	Подпомага провеждането на дейности
те на паралелките,
класовете и общо
училищните изяви;
·	Работи по проекти
съвместно с другите
ученици, учителите,
у чилищното ръководство и родителите
***
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Нива на участие
Паралелка
Подпомага се от… Класния ръководител на паралелката, който съоб
разява годишния
план за часа на
класа с желания
та на учениците
и осигурява част
от времето в часа
на класа за функц ион и ра не т о на
ученическото самоуправление

ВЕСТНИК

Клас
К ласн и т е р ъко водители в съответния клас, които координират
плановете за часа
на класа с желанията на учениците и осигуряват
въ змож ност и за
функционирането
на ученическото
самоу правление

Училище
Директора на училището, който:
определя представител
от педагогическия състав (педагогически съветник или психолог)
и представител на училищното настоятелство,
които да координират и
подпомагат работата на
ученическия съвет на
училището;
осигурява пространство
за диалог и подпомага
органите на ученическото самоуправление
и представителство при
включването им в политиките на училището;
съ здава услови я за
включване на представителите на ученическия съвет на училището при разглеждане от
педагогическия съвет на
въпроси, свързани с поведението на учениците

БРОЙ 80

Национално ниво
Председателя на
ДАЗД, който:
1. включва представителите на Съвета на
децата при:
създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и
развитието на децата;
обсъждането на предложения до държавни те инст и т у ции и
местните власти за
развитие на образова н ие т о, де т ско т о
здравеопазване, културните интереси и
свободното време на
децата и по всички
други въпроси от интерес за децата;
осъществяването на
идеи и проекти, насочени към повишаване
благосъстоянието на
децата;
2. определя екип от
експерти, които подпомагат организирането на заседанията
на Съвета на децата
и осъществяват връзката между децата и
институциите;
3. запознава периодично Националния
съвет за закрила на
детето с изразените от
Съвета на децата мнения и позиции, имащи
отношение към политиките за децата и тяхното реализиране, и
предприема действия
да информира отговорните институции
и местните власти за
изразените от Съвета
на децата становища
и позиции;
4. осигурява взаимовръзка между елементите на модела за детско участие и реализирането на инициативи
за популяризиране на
правата на децата
* Сформира се при желание от страна на учениците и по ред, определен в правилника за дейността на
училището.
** При съществуващи практики или желание на учениците с подкрепата на съответните административни структури по места моделът за ученическо самоуправление на училищно ниво може да се използва на
общинско и на областно ниво съобразно механизъм за детско участие, разработен от Държавната агенция
за закрила на детето.
*** Резултатите от ученическото самоуправление и детското участие могат да се отразяват в писмени
форми за удостоверяване на участието и оценка от страна на връстниците и подкрепящите възрастни.
7987
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-3
от 29 септември 2016 г.

за структурата и съдържанието на иденти
фикатора на недвижимия имот и на номера
на зоната на ограничение в кадастъра
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят структурата и съдържанието на идентификатора на
недвижимия имот и на номера на зоната на
ограничение, както и условията и редът за
ползването им.
(2) Идентификаторът и номерът по ал. 1 са
уникални за територията на страната.
Раздел II
Структура и съдържание на идентификатора
на недвижимия имот – обект на кадастъра
Чл. 2. (1) Идентификаторът се състои от
три до пет цифрови полета, подредени по
йерархични нива съгласно приложение № 1.
Всяко следващо ниво идентифицира територия
или обект в обхвата на предишното ниво.
(2) Полетата на идентификатора са отделени едно от друго с разделител „.“ (точка).
(3) Полетата от второ до пето съдържат
най-малките неизползвани, положителни цели
числа от съответното поле.
(4) Йерархичните нива се подреждат в
низходящ ред, както следва:
1. населено място;
2. кадастрален район;
3. поземлен имот;
4. сграда или съоръжение на техническата
инфраструктура със самостоятелен обект;
5. самостоятелен обект в сграда или в
съор ъжение на техническата инфраструктура.
Чл. 3. Първото поле на идентификатора
се състои от 5 цифри. В него се записва кодът на населеното място съгласно Единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕК АТТЕ)
на населеното място, на чиято територия се
намира недвижимият имот.
Чл. 4. (1) Във второто поле на идентификатора се записва номерът на кадастралния
район, който не може да бъде нула.
(2) При създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри с данни от картата
на възстановената собственост при липса на
дублиране номерата на масивите се приемат
за номера на кадастрални райони.
Чл. 5. (1) В третото поле на идентификатора се записва номерът на поземлен имот,
намиращ се в кадастрален район, чийто номер
е записан във второто поле.
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(2) При създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри с данни от картата
на възстановената собственост при липса на
дублиране номерата на имотите от картата
на възстановената собственост се приемат за
номера на поземлените имоти. Поземлените
имоти в масив с номер „0“ (нула) в картата
на възстановената собственост се включват
към съседни на имота кадастрални райони.
(3) При създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри с данни от кадаст
ралните планове при липса на дублиране планоснимачните номера на имотите се приемат
за номера на поземлените имоти.
Чл. 6. (1) В четвъртото поле на идентификатора се записва номерът на сграда или
номерът на съоръжение на тех ническата
инфраструктура, в което има самостоятелен
обект.
(2) Сграда или съоръжение на техническата
инфраструктура, в което има самостоятелен
обект, разположени в повече от един поземлен
имот и не може да се определи принадлежността им към поземлен имот, се номерират
в обхвата на кадастралния район, като в
третото поле на идентификатора се записва
цифрата нула.
Чл. 7. В петото поле на идентификатора
се записва номерът на самостоятелен обект
в сграда или в съоръжение на техническата
инфраструктура.
Чл. 8. (1) Съдържанието на всяко поле от
идентификатора се използва самостоятелно за
посочване или означаване на съответстващата
му територия или обект в кадастралната карта.
(2) Идентификаторът на поземлен имот
се образува от първите три полета, идентификаторът на сграда или на съоръжение на
техническата инфраструктура, в което има
самостоятелен обект, се образува от първите
четири полета, а идентификаторът на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение
на техническата инфраструктура се образува
от петте полета.
(3) Идентификаторът се изписва в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в
регистъра на идентификаторите и промените
им, в официалните документи и справки,
издавани от службата по геодезия, картография и кадастър и от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, в част „А“ на партидите на недвижимите имоти от имотния
регистър, в актовете, с които се признава
или прехвърля правото на собственост или
се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижимите
имоти, както и в други случаи, определени
с нормативен акт.
(4) Видът на всяко поле може да се изписва
с думи в текстов документ.
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Раздел III
Условия и ред за създаване и ползване на
идентификатора
Чл. 9. (1) При създаване на кадастралната
карта и кадастралните регистри по реда на
чл. 35 и 35а от Закона за кадастъра и имотния
регистър (ЗКИР) идентификаторите се формират от правоспособното лице, определено със
заповедта за създаването им, след съгласуване
на проекта за определяне на кадастралните
райони със службата по геодезия, картография
и кадастър по местонахождение на обекта.
(2) При създаване на кадастралната карта
и кадастралните регистри по реда на § 33 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на ЗКИР
(ДВ, бр. 57 от 2016 г.) идентификаторите се
формират от Агенцията по геодезия, карто
графия и кадастър.
(3) Идентификаторите на недвижимите
имоти се одобряват със заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и се съхраняват в регистъра на
идентификаторите чрез информационната
система на кадастъра.
Чл. 10. (1) При поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри идентификаторите се генерират от информационната
система на кадастъра. В проекта за изменение
новите обекти на кадастъра имат временни
номера, които са уникални за проекта.
(2) Временният номер има йерархична
структура в съответствие с чл. 2 и се състои
от две до пет цифрови полета, разграничени
с точки, съгласно приложение № 2.
(3) Временните номера се заменят с идентификатори при въвеждане на проекта на
проектно ниво в информационната система на
кадастъра. Новите идентификатори се считат
за одобрени след извършване на изменението в
кадастралната карта и кадастралните регистри.
(4) Идентификаторите не се използват
повторно, но информацията за тях се съхранява в регистъра на идентификаторите чрез
информационната система на кадастъра.
Чл. 11. (1) При поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрените
идентификатори не се променят при:
1. изменение на граница и/или очертание
на съществуващите обекти в кадастъра;
2. изменения на трайното предназначение,
начина на трайно ползване и адреса – за
поземлен имот; брой етажи, предназначение и адрес – за сграда и съоръжение на
техническата инфраструктура, в което има
самостоятелен обект; етаж, брой нива в самостоятелния обект, предназначение, адрес,
площ по документ – за самостоятелен обект;
3. изменения в данните за правото на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти – обекти на кадастъра.
(2) При поддържане на кадастралната карта
и кадастралните регистри новите обекти на
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кадастъра получават нови идентификатори в
случаите на:
1. разделяне или съединяване на съществуващи поземлени имоти, включително при нанасяне на имоти с възстановено или придобито
по давност право на собственост, разделяне
при отчуждаване на част от поземлен имот,
индивидуализиране на урегулирани поземлени
имоти по чл. 16 от Закона за устройство на
територията, индивидуализиране на имоти,
които са предмет на прехвърляне или придобиване на право на собственост;
2. нанасяне на нови, както и разделяне/
съединяване на съществуващи сгради, съоръжения на техническата инфраструктура,
в които има самостоятелни обекти, или на
самостоятелни обекти.
(3) При поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, когато в нов
обект на кадастъра има съществуващи обекти
от по-ниски йерархични нива, идентификаторите на обектите от по-ниските йерархични
нива не се променят.
(4) Новите поземлени имоти получават нови
идентификатори, когато се променя броят на
поземлените имоти в обхвата на изменението.
(5) При нанасяне на нова сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, в
което има самостоятелен обект, сградата или
съоръжението получават нов идентификатор.
Идентификаторите на съществуващите сгради
или съоръжения в същия поземлен имот се
запазват, включително и при премахване на
сграда или на съоръжение.
(6) При промяна на броя на самостоятелните обекти в сграда или в съоръжение на
техническата инфраструктура новите само
стоятелни обекти получават нови идентификатори. Идентификаторите на съществуващите
самостоятелни обекти в сградата или съоръжението се запазват.
(7) При промяна на граници на административно-териториални и териториални
единици, извършена по реда на Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България, която се изразява в
промяна на ЕК АТТЕ, поради сливане, разделяне, присъединяване, отделяне или закриване
на населени места или на части от тях, се
променя първото поле от идентификаторите
на всички имоти, които попадат в територията, предмет на изменението. В случай че има
дублиране на номер на кадастрален район, се
изменя и второто поле на идентификатора.
Раздел IV
Структура и съдържание на номера на зоната
на ограничение
Ч л. 12. (1) Зоната на ог ра н и чен ие се
отъжд ествява еднозначно на територията на
страната чрез номер.
(2) Номерът е поредица от две числа с разделител между тях – дясно наклонена черта
„/“, съгласно приложение № 3. Третото поле
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на номера се въвежда само ако е необходимо
отъждествяване на обект в пространството.
(3) Числата на номера са съставени въз
основа на геодезическите географски координати на точка от обекта. Номерът се съставя
чрез следните числа:
1. геодезическа географска ширина, намалена с 40°, без разграничители между градуси,
минути, секунди и части от секундата;
2. геодезическа географска дължина, намалена с 20°, без разграничители между градуси,
минути, секунди и части от секундата;
3. геодезическа височина с точност 0,1 м,
без разграничители между метри и дециметри.
(4) Минутите и секундите се изписват винаги с две цифри от 00 до 59.
Раздел V
Условия и ред за създаване и ползване на
номера на зоната на ограничение
Чл. 13. (1) В проекта за отразяване на
зона на ограничение в кадастралната карта
и регистъра на зоните на ограничение се
въвежда временен номер. Временният номер
е уникален за проекта и се състои от дясно
наклонена черта „/“ и цяло положително число.
Временният номер се изписва във вътрешна
точка на зоната.
(2) Проектът се проверява от службата по
геодезия, картография и кадастър. Временният
номер се заменя с номер на зоната на ограничение при извършване на изменението в
кадастралната карта и регистъра на зоните на
ограничение чрез информационната система
на кадастъра.
(3) Номерът на зона на ограничение не се
използва повторно, но информацията за него
се съхранява в информационната система на
кадастъра.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) До откриване на производство по
създаването на кадастрална карта и кадаст
рални регистри:
1. Идентификатори на недвижими имоти
дават общинската администрация, съответно
общинската служба по земеделие.
2. При оцифряване на съществуващи кадастрални планове, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна
република България или по реда на отменения
Закон за териториално и селищно устройство,
идентификаторите на недвижимите имоти се
формират по реда на тази наредба.
(2) В случаите на открито производство
по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или група
имоти идентификаторите на тези имоти се
дават от службата по геодезия, картография
и кадастър съгласувано с общинската администрация, съответно с общинската служба
по земеделие.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и отменя Наредба № 15 от 2001 г. за
структурата и съдържанието на идентификатора
на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ,
бр. 71 от 2001 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на регионалното развитие
и благоустройството съгласувано с изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
Министър:
Лиляна Павлова
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

Структура и съдържание на идентификатора
Полета
на идентификатора

Първо
поле

съдържа- код по
н и е н а ЕКАТТЕ
полетата

5 цифри

Раз
дели
тел

Второ
поле

Разделител

Трето
поле

Разделител

Четвърто
поле

Разделител

Пето поле

точка № н а точка № на по- точка № на сграда точка № на самостоятекад ас т 
землен
или на съо
лен обект в сграда
рален
имот
ръжение на
или в съоръжение
район
техническана техническата инта инфрафраструктура
структура

.

поне
1 цифра

.

поне
1 цифр а

.

поне
1 цифр а

.

поне 1 цифра

Примери за идентификатори:
Самостоятелен обект № 11 в сграда № 3 от поземлен имот № 110 от кадастрален район № 200 с
ЕК АТТЕ 00702 (землището на Асеновград):
00702.200.110.3.11 е идентификаторът на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническа инфраструктура;
00702.200.110.3 е идентификаторът на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура;
00702.200.110 е идентификаторът на поземления имот.
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2
Временни номера на обекти на кадастъра в проекти за изменение на кадастралната карта
Първото поле на временния номер е съществуващ номер на идентифицирана територия в кадаст
ралната карта (ЕК АТТЕ, кадастрален район, поземлен имот, сграда или съоръжение на техническата
инфраструктура).
Всяко следващо поле е отрицателно цяло число, уникално в проекта и идентифициращо проектен
кадастрален район или нов обект на кадастъра. Изключение от правилото е случаят на нанасяне на
нова сграда, която попада в повече от един поземлен имот – фиг. 2.3.

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2
Структура и съдържание на номера на зона на ограничение
Числа в номера

Първо число

Разделител

Второ число

Разделител

Трето число

геодезическа геогеодезическа геозначение на чисдясно наклодясно накло- геодезическа виграфска ширина,
графска дължина,
лата
нена черта
нена черта
сочина
намалена с 40°
намалена с 20°
поне 5 цифри

/

поне 5 цифри

/

височина с точност 0,1 м

Примери:
Геодезическите координати на точка от обекта за отъждествяване са:
ϕ = 43° 05' 59.3"; λ = 27° 15' 07.3"; h = –5.1
1. 305593/715073 е номерът, когато обектът за отъждествяване е в проекционната равнина.
2. 305593/715073/-5.1 е номерът, когато обектът за отъждествяване е в пространството.
3. Когато ϕ = 43° 05' 59.32"; λ = 27° 15' 07", за отъждествяване на обекта в проекционната равнина
номерът ще бъде: 3055932/71507.
7975
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Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 03-04-357 от 2015 г. за мерките
и средствата за защита на личните данни,
получавани, обработвани, предоставяни и
съхранявани в Министерството на регио
налното развитие и благоустройството чрез
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ и нейните
териториални звена (ДВ, бр. 26 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 14, т. 6 след думата „процедурата“
се добавя „по чл. 19“.
§ 2. В чл. 15 се правят следните допълнения:
1. В т. 17 след думата „устройства“ се добавя
„от началника на сектор „Информационна
сигурност“.
2. В т. 30 след думите „по чл. 3 се регистрира“ се добавя „автоматизирано“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Резервни“ се заменя с
„Архивни“.
2. В ал. 2 думите „резервните“ се заменят
с „архивните“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Съ здаванет о на арх ивни копи я и
времевите интервали за тяхното формиране е задължение на обработващия данни,
регламентирано с договор. Технологията за
изграждане на архивните копия се определя
с вътрешните правила по чл. 15, т. 35.
(4) След изтичане на времевите интервали
за изграждане на архивни копия носителите
се използват отново за създаване на нови
архивни копия.“
§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите
„резервно копие“ се заменят с „архивни копия“.
2. Създават се ал. 2 – 8:
„(2) Служителите от отдел „Електронна
обработка на информацията“ (ЕОИ) правят
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преглед на последствията от възникналото
събитие и обема на засегнатите данни.
(3) В зависимост от засегнатите данни се
възстановяват техните най-скорошни архивни
копия, възстановяват се промените и трансакциите, извършени след снемане на архивните
копия, посредством журнала на трансакциите
им (transaction log).
(4) Началникът на отдел ЕОИ информира
главния директор на ГД ГРАО относно последствията от възникналото събитие и предлага действия за възстановяване на данните.
Възстановяването на данните се съгласува с
главния директор.
(5) Данните се възстановяват самостоятелно
от служители на отдел ЕОИ или съвместно
с обработващия данни.
(6) Пр овеж дат с е т е с т ове за раб о т о 
способността на регистрите, поддържани в
електронен вид, и се извършва проверка дали
възстановените данни са актуални.
(7) Началникът на отдел ЕОИ изготвя доклад до главния директор, в който описва дата,
час, име и длъжност на лицата, възстановили
данните, извършените действия по възстановяване на данните, описание на възстановените
данни и резултати от тестването на системата
и актуалността на възстановените данни.
(8) В случай на непредвидени обстоятелства,
възпрепятстващи успешното възстановяване
на данните, главният директор на ГД ГРАО
информира ресорния заместник-министър до
края на следващия работен ден.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
8005

Поправка. В Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) се
правят следните поправки поради установени графични несъответствия, допуснати в обнародвания закон:
1. В § 1, чл. 61ч в ал. 1 формулата да се чете така:
ДДТГ = ГДТПП × БМ
—————————
12
2. В § 1, чл. 61ч в ал. 2 формулата да се чете така:
НВДТПП = ПГДТПП × БМ
——————————
12
8134
Поправка. В приетите с Решение № 458 от 1 септември 2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите
с потребителите на пощенски услуги (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) в чл. 6 вместо „чл. 3, ал. 2 и 5“ да се чете:
„чл. 3, ал. 2 и чл. 5“.
8121
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-194
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 329, ал. 4 във връзка с чл. 329,
ал. 1 ЗПУО във връзка със заявление от лицето,
получило разрешение за откриване на Духовно
училище – Русе, разрешавам на Главно мюфтийство, представлявано от д-р Мустафа Хаджи, да
сключи трудов договор с Хюсеин Хюсеин Читак
като директор на Духовното училище в гр. Русе.
Министър:
М. Кунева
8039
ЗАПОВЕД № РД-14-195
от 30 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7
от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища във връзка със заявление от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частно средно училище „Дружба“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-123 от 25.07.2003 г. (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.), изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-142 от 13.12.2005 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-228 от 13.07.2007 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-14-63 от 10.06.2010 г., както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Рамазан Чери.“ се заменя с
„Училището се управлява и представлява от Илия
Невенов Емилов.“
Министър:
М. Кунева
8040
ЗАПОВЕД № РД-14-196
от 30 септември 2016 г.
На основание § 78, а л. 13 ПЗРЗИЗПОО,
чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и във връзка
със заявление от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Делта“ – София, изменям Заповед № РД-14-125
от 21.07.2004 г. (ДВ, бр. 70 от 2004 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-101 от 20.06.2006 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-14-146 от 15.05.2008 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-14-106 от 20.07.2010 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-14-1 от 7.01.2011 г.,
както следва:

В изречение шесто думите: „Маргарита Кирилова Игнатова“ се заменят с „Николина Йорданова
Грозданова-Йолова“.

8041

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-197
от 30 септември 2016 г.
На основание § 78, ал. 13 ПЗРЗИЗПОО, чл. 11,
ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, пре
образуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища във връзка със заявление от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж „Омега“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-153 от 17.07.2006 г. (ДВ,
бр. 64 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-179 от 23.08.2006 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-20 от 5.03.2007 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-89 от 18.05.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-14-216 от 28.06.2007 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-14-287 от 30.11.2007 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-14-103 от 12.05.2008 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-14-105 от 20.07.2010 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-14-93 от 20.10.2011 г.,
както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Георгиос Катичотис.“ се заменя с
„Колежът се управлява и представлява от Георги
Борисов Лафчиев.“

8042

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-198
от 30 септември 2016 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 62, ал. 2
АПК във връзка с чл. 11, ал. 3 ЗНП поради
допусната очевидна фактическа грешка и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частно начално училище „Д-р
Мария Монтесори“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-180 от 19.09.2016 г. (ДВ, бр. 77 от 2016 г.),
както следва:
Името „Виктория Иванова Пенева“ се заменя
с „Виктория Йорданова Пенева“.

8043

Министър:
М. Кунева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 689-ЖЗ
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 604, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
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1. Издава разрешение за доброволно прекратяване на Взаимозастрахователна кооперация
„Добруджа – М – Живот“, ЕИК 124116128, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Независимост 4А.
2. Отнема лиценза за извършване на дейност
по застраховане на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот“, ЕИК 124116128.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

8054

Председател:
К. Караиванова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 555
от 28 юли 2016 г.
Проектът за ПУП на м. Ж.к. Дружба 1 – I и
II част, цели преструктуриране на жилищния
комплекс, осигуряване на пълното запазване на
зелените площи, както и обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение за
озеленяване за постигане на необходимия минимум обществени озеленени площи, поради което
проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ
и е изработен със средства от общинския бюджет.
С писмо изх. № ТП-92-00-22 от 2.04.2007 г. е
възложено изработване на ПРЗ за м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част, район „Искър“. Приложено е
задание за проектиране.
Възлагането е потвърдено със заповед № РД09-50-337 от 2.03.2010 г. и заповед № РД-09-50-1216
от 24.11.2009 г. на главния архитект на СО, с която
в изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столичната община, програмата
за преструктуриране на жилищните комплекси
и на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ е допуснато
изработването на план за регулация и режими
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс на м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част.
С писмо № ТП-92-00-112 от 25.07.2008 г. е изпратено обявлението за съобщаване на проекта до
директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и до кмета на район
„Искър“ – проектите и обявлението.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 68 от 1.08.2008 г.
Постъпилите възражения са изпратени с писмо
№ 6602-180(1) от 21.11.2008 г. на главния архитект
на район „Искър“.
Със заповед № 1265 от 15.10.2008 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
С писмо № 6602-180(2) от 8.12.2008 г. район
„Искър“ връща проекта заедно с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
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С Т Р. 5 3

На заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-130 от 9.12.2008 г., т. 61, е взето решение за
възлагане на заснемане на съществу ващата
растителност и изпълнение на процедурите по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, изработване на план-схеми
на инженерната инфраструктура по смисъла на
чл. 108 ЗУТ и представяне на доказателства по
чл. 22, ал. 5 ЗУТ.
Проектът заедно с постъпилите възражения
и становища от общественото обсъждане са
разгледани от ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-23
от 24.02.2009 г., т. 33, и № ЕС-Г-39 от 7.04.2009 г.,
т. 45, като е взето решение същият да се коригира по уважените възражения и служебните
предложения, след което да се изпрати в СОС за
одобряване. С решение по протокол № ЕС- Г-46 от
28.04.2009 г., т. 40, ОЕСУТ допълва предходните
си решения, а именно: ОП „Софпроект – ОГП“
да организира отразяването на направените препоръки и необходимите корекции.
На заседание на ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-14 от 9.02.2010 г., т. 30, допълнително са
направени служебни предложения по проекта.
Представен е коригиран проект в съответствие
с решенията на ОЕСУТ с обяснителна записка.
С писмо изх. № ТП-92-00-112/200 от 12.03.2010 г.
е изпратено обявлението за съобщаване на проекта
до директора на „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ, както и до кмета на
район „Искър“ – за съобщаване на проектите и
обявлението, както и придружаващите ги схеми
на инженерната инфраструктура по смисъла на
чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 31 от 23.04.2010 г.
Със заповед № 354 от 21.04.2010 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
С писма № 6602-180(5)/08 от 1.06.2010 г. и
№ 6602-180(6)/08 от 14.06.2010 г. район „Искър“
връща в НАГ проекта заедно с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът, постъпилите възражение и становищата от общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-61 от 22.06.2010 г., т. 5,
допълнен с протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г.,
т. 33, като е взето решение, че приема проекта и
го изпраща в СОС за одобряване след корекции по
уважените възражения и служебни предложения.
Служебните предложения на експертния съвет са,
както следва: проектантите да прецизират баланса на територията, като представят в таблиците
подробно зелените площи с широко обществено
ползване и зелените площи за ограничено ползване в рамките на УПИ, представената схема на
високата дървесна растителност да се завери от
дирекция „Зелена система“ при СО по смисъла
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, представената комбинирана схема на инженерната инфраструктура да се
съгласува от експлоатиращите дружества и да се
изпълнят изискванията на чл. 22 ЗУТ. Представен
е подробен списък на УПИ, за които е необходимо сключването на предварителни договори
за прехвърляне на собственост по смисъла на
чл. 15, ал. 3 или чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
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С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-2 2 о т
15.03.2011 г., т. 19, проектът отново е разгледан
за допълнение и корекции във връзка с постъпили възра жени я от г ра ж данско сдру жение
„Дружба – София“. Решено е след корекции по
направените предложения проектът да се съобщи
по смисъла на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение решението на ОЕСУТ с писма до
„Държавен вестник“ и до района от 23.03.2011 г.
са изпратени обявлението, проектът и схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите
по съобщаването и общественото обсъждане.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 28 от 5.04.2011 г.
Със заповед № 314 от 6.04.2011 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждане на
общественото обсъждане на проекта.
Проектът и постъпилите възражения и становища са върнати с писма № 6602-180(8)/08 от
3.06.2011 г. и № 6602-180(9)/08 от 3.06.2011 г. на
район „Искър“. Същите са разгледани на заседание
на ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-51 от 21.06.2011 г.,
т. 10, и № ЕС-Г-96 от 29.11.2011 г., т. 29, като е
взето решение след отразяване на корекциите по
уважените възражения и направените служебни
предложения, а именно: схемите по чл. 108, ал. 2
ЗУТ да се съгласуват с експлоатиращите дружества, проектантите да прецизират таблиците за
устройствените показатели и площи по квартали
в съответствие с направените корекции за УПИ,
за които е необходимо да се представят договори
по чл. 15, ал. 3 или чл. 17, ал. 3 ЗУТ, проектът
да се изпрати в СОС за одобряване.
Със заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта на район „Искър“, с оглед на
което се налага преработване на проекта върху
актуалната кадастрална основа, като е решено
да се възложи изработването на специализирана
кадастрална карта.
С писмо изх. № ТП-92-00-22 от 14.05.2013 г.
на ГИС – София, е възложено изработването
на специализирана кадастрална карта, която е
предадена в Направление „Архитектура и градоустройство“ на 11.09.2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило писмо
вх. № ТП-92-00-112(1)/08 от 12.11.2014 г. на кмета
на район „Искър“ със становище и предложения
по проекта за ПРЗ, което е разгледано от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 20, и е
взето решение проектантите да нанесат корекции
по уважените предложения и проектът да се
съобщи съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Преработеният проект върху специализираната
кадастрална карта и в съответствие с решенията на
ОЕСУТ е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г., т. 14, като
е решено същият да се съобщи съгласно чл. 128,
ал. 10 ЗУТ и да се проведе обществено обсъждане
на основание чл. 22, ал. 4 ЗУТ.
В изпълнение решението на ОЕСУТ с писма
изх. № ТП-92-00-112(18)/08 от 23.12.2015 г. до
„Държавен вестник“ и до района са изпратени
обявлението и коригираният проект за изпълнение
на процедурите по съобщаването.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 3 от 12.01.2016 г.
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Със заповед № РИС16-РА50-3 от 12.01.2016 г. на
кмета на район „Искър“ е наредено провеждане
на общественото обсъждане на проекта.
Проектът заедно с постъпилите възражения,
становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по съобщаването
са върнати с писмо вх. № РИС16-ВК08-315 от
22.02.2016 г. на район „Искър“.
С писмо изх. № 08-00-1174 от 25.04.2016 г. е
изпратено Решение № CО-14-EО от 2016 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПУП.
В съответствие с изискванията на чл. 121, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са
съгласувани с експлоатационните предприятия,
съответно „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 28.01.2016 г., „Софийска вода“ – А Д, със
становище № ТУ-14 от 17.03.2016 г., „Топлофикация – София“ – ЕАД, на 12.02.2016 г., както
и на отдел „БДПР“ („Инженерни мрежи“) при
дирекция „Териториално планиране“ към НАГ.
Представена е оценка и заснемане на трайната
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с писмо изх. № ЗС6602-35 от 19.10.2010 г.
Възраженията и становищата, постъпили при
съобщаването на проекта и проведеното обществено обсъждане, са разгледани от ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-53 от 12.07.2016 г.,
т. 3, допълнено с решение по протокол № ЕСГ-55 от 19.07.2016 г., доп. т. 10, проектът е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като след корек
ции по уважените възражения и служебните
предложения същият да се изпрати в СОС на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, и е направено
предложение при одобряването му в текстовата и
графичната част на ПЗ да бъдат изключени УПИ
III-2113 – „за обществено обслужване“, от кв. 1,
УПИ I-2643 – „за жилищно строителство“, от кв.
12, УПИ VI-879 – „за жилищно строителство“, от
кв. 18а, УПИ IХ-1289 – „за жилищно строителство“, от кв. 59, УПИ I-1651, 2409 – „за жилищно
строителство“, от кв. 62, като ПЗ се преработи за
тези УПИ в съответствие с решение на ОЕСУТ
по т. 20 на протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ж.к. Дружба 1 – I и II част, е
изработен като план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на съществуващия
жилищен комплекс при спазване условията на
чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ и като изменение на действащите планове в условията на чл. 134 и сл. ЗУТ.
За обезпечаване достъпността и четимостта
на проекта с оглед на териториалния му обхват
същият е изработен с цветовете на плановете – първа регулация.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
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Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявления, обнародвани
в „Държавен вестник“, бр. 68 от 1.08.2008 г., бр. 31
от 23.04.2010 г. и бр. 3 от 12.01.2016 г., съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради
което процедурата по обявяване е повторена
съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
трите обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти, в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствени зони „Смф“,
„Пмс“ и „Оз1“, където са налице влезли в сила
ПУП, целта е максимално запазване на начина
и характера на застрояване, като урегулирането
е съобразено с имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
балансът на територията за зона „Жк“ по чл. 22,
ал. 5 ЗУТ, устройствените параметри, постигнати
с изработения план за целия проект, спазване
изискването по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ в частта на зона „Жк“ за
%-а обществени озеленени площи, както и спазване изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“
от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-53
от 12.07.2016 г., т. 3.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк), „Зона за общественообслужващи
дейности и озеленяване в градския район“ (Оз1),
„Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо),
„Смесена многофункционална зона“ (Смф), „Зона
за малки и средни производства и занаятчийски
услуги“ (Пмс), „Терени за локални градини и озеленяване“ (Тго), „Терени за озеленяване на улици,
реки, дерета, открити канали и сервитути“ (Тзв)
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и „Терени за площни обекти на електроснабдяването и електронните съобщения“ (Тел), в които
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2, т. 2, 15,
12, 16, 21, 33, 34 и 28 ЗУЗСО е допустимо УПИ
в обхвата да са с конкретното предназначение,
предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност на застрояване в
терените за детски заведения – УПИ III в кв. 5,
УПИ II в кв. 13, УПИ V в кв. 18, УПИ I в кв. 27,
УПИ I в кв. 39 и УПИ II в кв. 79, се приемат
изискуемите по чл. 6, ал. 1 Наредба № 3 от 2007 г.
за здравните изисквания към детските градини,
съответно: плътност на застрояване – не повече
от 30 %, и не по-малко от 50 % озеленени площи.
Същите не противоречат на показателите за зони
„Оо“ по ОУП на СО, в които попадат УПИ.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терена за училище – УПИ II – за
основно училище, и УПИ III – за училище, в
кв. 18, УПИ Х – за училище, в кв. 56 и УПИ
I – за училище, в кв. 59 се приемат изискуемите
такива, посочени изрично в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО – „Група устройствени зони
за общественообслужващи дейности“, съответно:
плътност на застрояване – до 40 %, Кинт. – до 1,2,
и минимална озеленена площ – до 20 %.
В обхвата на проекта има имоти, попадащи в
устройствени зони „Терени за локални градини
и озеленяване“ (Тго) и „Терени за озеленяване
на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути“ (Тзв), като за същите са предвидени
УПИ за озеленяване в режим на Тго, тъй като
не може да се предвиди застрояване по правилата на чл. 22, ал. 6 ЗУТ – поземлен имот
с идентификатор 68134.1500.1590 в УПИ I – за
озеленяване, от кв. 2, поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2373 от кв. 7, поземлен имот
с идентификатор 68134.1500.1229 в УПИ I – за
озеленяване, в кв. 19, поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1289 и 68134.1500.1650 в УПИ
ХI – за озеленяване, в кв. 59, поземлени имоти с
идентификатори 68134.1500.1252, 68134.1500.1253,
68134.1500.1526, 68134.1500.2358, 68134.1500.233,
68134.1500.2551 и 68134.1500.2365 в УПИ I – за
озеленяване, и поземлени имоти с идентификатори
68134.1500.2331, 68134.1500.2126, 68134.1500.1527 и
68134.1500.1582 в УПИ V – за озеленяване, в кв. 71.
В зона „Тел“ е обособен УПИ III – за ел.
подстанция, от кв. 56.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Голяма част от имотите в обхвата на разработката попадат в жилищна територия с комплексно застрояване по смисъла на чл. 16 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 от ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващия
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в това число и чрез образуване
на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
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Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е ж.к. Дружба 1 – I и II част,
следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са най-малко 15 % от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2
по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези
площи са с режим на „Тго“. С ПУП предвиденият
процент зелени площ за широко обществено ползване с режим на „Тго“ е 19,50 % в зона „Жк“ и
15,37 % за цялата територия. Озеленените площи
са предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие.
Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие и те са елемент от благоустрояването на целия жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „за озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
В ж.к. Дружба 1 – I и II част, съществуват
училища в УПИ II – за основно училище, и УПИ
III – за училище, в кв. 18 и УПИ I – за училище,
в кв. 59, като с плана е предвиден УПИ Х – за
училище, в кв. 56. Площта на УПИ е съобразена с изискването на приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО за училища. Поземлени имоти с
идентификатори 68134.1500.439, 68134.1500.2655 и
68134.1500.2656 по КККР на район „Искър“ попадат в УПИ за училище в кв. 56 по действащия
ПУП, като промяна на предназначението им със
самостоятелно урегулиране и предвиждане на
застрояване в него е недопустимо в настоящото
производство предвид обстоятелството, че не са
изтекли сроковете по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗУЗСО и
не е спазено изискването на чл. 134, ал. 7 ЗУТ.
Площта на УПИ III – за ОДЗ, в кв. 5, УПИ
II – за ОДЗ, в кв. 13, УПИ V – за ОДЗ, в кв. 18,
УПИ I – за ОДЗ, в кв. 27, УПИ I – за ОДЗ, в кв.
39 и УПИ II – за ОДЗ, в кв. 79 е съобразена с
изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от
2007 г. за здравните изисквания към детските
градини. Поземлени имоти с идентификатори
68134.1500.291, 68134.1500.1536 и 68134.1500.2261
по КККР на район „Искър“ са в непосредствена
близост до съществуващата детската градина в
УПИ II – за ОДЗ, в кв. 13 и същевременно попадат
в УПИ за детска градина по действащия ПУП.
Промяна на предназначението на имотите със
самостоятелно урегулиране и предвиждане на
застрояване в него е недопустимо в настоящото
производство предвид обстоятелството, че не са
изтекли сроковете по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗУЗСО и
не е спазено изискването на чл. 134, ал. 7 ЗУТ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
съществуващото положение на сградите, терена
и съществуващата висока дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 от ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране, „за детска площадка“, „за озеленяване“, „за
детски заведения“, „за училище“, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, въпреки липсата на сключени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не са
представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно по отношение на:
УПИ IV-1680, 1682 – „за жилищно строителство“,
от кв. 18а, УПИ II-1229, 1882 – „за жилищно строителство“, от кв. 19, УПИ II-1014, 1209, 1245, 1467,
1932, 2618 – „за обществено обслужване и офиси“,
УПИ VII-1014, 1934 – „за комплексно жилищно
строителство“, и УПИ VIII-1245, 1932 – „за комплексно жилищно строителство“, от кв. 26, УПИ
V-716, 1527 – „за обществено обслужване“, от кв.
26а, УПИ ХVI-37,893,1211,1212 – „за обществено
обслужване“, от кв. 56, УПИ II-976,2370 – „за
институти“, от кв. 57, УПИ II-1457, 2409 – „за комплексно жилищно строителство“, и УПИ VI-1457,
2409 – „за детски център и детска площадка“, от
кв. 62, УПИ I-892, 2470, 2491 – „за комплексно
жилищно строителство“, и УПИ II-892, 2470 – „за
комплексно жилищно строителство“, от кв. 67,
УПИ III-274, 2345 – „за обществено обслужване“,
УПИ IV-274, 2345 – „за обществено обслужване“,
УПИ V-274, 2129, 2345 – „за обществено обслужване“, УПИ VI-274, 2129, 2345 – „за зеленчуков
пазар“, УПИ VII-2025, 2345 – „за обществено об-
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служване“, и УПИ VIII-2025, 2345 – „за обществено
обслужване“, от кв. 70, УПИ II-2340, 2559 – „за
обществено обслужване“, от кв. 74.
УПИ са сигнирани върху графичната част на
ПР със сив цвят.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. В ПЗ УПИ
са щриховани.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
От ПР не се изключва съсобствен УПИ IV от
кв. 19, тъй като е представен предварителен договор по смисъла на чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ със СО.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
По решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г53 от 12.07.2016 г., т. 3, допълнено с решение по
протокол № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г., доп. т. 10,
е направено служебно предложение, с което се
изключва от обхвата за одобряване на план за
застрояване за преструктуриране на ж.к. Дружба
1 – I и II част, УПИ III-2113 – „за обществено
обслужване“ от кв. 1, УПИ I-2643 – „за жилищно строителство“, от кв. 12, УПИ VI-879 – „за
жилищно строителство“, от кв. 18а, УПИ IХ1289 – „за жилищно строителство“, от кв. 59,
УПИ I-1651,2409 – „за жилищно строителство“,
от кв. 62, като ПЗ се преработи за тези УПИ в
съответствие с решение на ОЕСУТ по т. 20 на
протокол № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г.
От плана за регулация и застрояване се изключват имотите, за които са одобрени проекти
за ПУП или са в процедура при условията на
чл. 133 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-1827 от 3.04.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
В кварталите, попадащи в устройствени зони
„Смф“, „Оз1“, „Оо“ и „Пмс“, ИПР се изразява в
привеждане в съответствие на регулационните
с имотните граници предвид одобряването за
първи път на кадастрална карта за територията.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
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в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното за одобряване на ПУП – ИПР
е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
заповед № РД-50-09-185 от 19.06.1989 г. на главния
архитект на СО, като устройствени зони не са
предвидени. Впоследствие са одобрени и други
ПУП за територията. С приемане на ОУП на
СО и неговото изменение с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет са създадени устройствени зони „Жк“, „Смф“, „Оз1“, „Оо“,
„Пмс“, „Тго“, „Тзв“ и „Тел“, в които попадат
имотите. Приемането на общ устройствен план
е промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на ПУП по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ – приемане на ОУП на СО.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса, съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 35 ЗУТ по
отношение на застрояването с нежилищни сгради и изискванията за разстояния през улица по
чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зони „Смф“, „Оо“, „Оз1“ и „Пмс“ същото се
одобрява при спазване изискванията за разстояния
по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционния проект в съответствие с действащия
ПУП съгласно чл. 114 ЗУТ.
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Изработени са план-схеми за водоснабдяване,
канализация, електроснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщителна и слаботокова мрежа,
вертикална планировка и комуникации и транспорт, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Изпълнени са предписанията за съгласуване на проекта и план-схемите със „Софийска
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„Топлофикация София“ – ЕАД, както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 15, 12,
16, 21, 28, 33 и 34 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1,
чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ,
чл. 21, чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ), приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г.
за ПНУОВТУЗ, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-130
от 9.12.2008 г., т. 61, № ЕС-Г-23 от 24.02.2009 г.,
т. 33, № ЕС-Г-39 от 7.04.2009 г., т. 45, № ЕС-Г-46
от 28.04.2009 г., т. 40, № ЕС- Г-14 от 9.02.2010 г.,
т. 30, № ЕС-Г-61 от 22.06.2010 г., т. 5, № ЕС-Г-22
от 15.03.2011 г., т. 19, № ЕС-Г-51 от 21.06.2011 г.,
т. 10, № ЕС-Г-96 от 29.11.2011 г., т. 29, № ЕС- Г-42
от 5.06.2012 г., т. 26, № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г.,
т. 20, № ЕС-Г-88 от 8.12.2015 г., т. 14, № ЕС-Г-53
от 12.07.2016 г., т. 3, № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г.,
т. 10, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Ж.к. Дружба 1 – I
и II част, район „Искър“, в граници: бул. Асен
Йорданов, бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо
Пастухов, ул. Капитан Димитър Списаревски,
улица по о.т. 378 – о.т. 380, бул. Проф. Цветан
Лазаров, улица по о.т. 374 – о.т. 375, ул. Капитан
Димитър Списаревски, улица по о.т. 175 – о.т.
176, бул. Проф. Цветан Лазаров, по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Ж.к. Дружба 1 – I
и II част, район „Искър“, в граници: бул. Асен
Йорданов, бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо
Пастухов, ул. Капитан Димитър Списаревски,
улица по о.т. 378 – 380, бул. Проф. Цветан Лазаров,
улица по о.т. 374 – о.т. 375, ул. Капитан Димитър
Списаревски, улица по о.т. 175 – о.т. 176, бул. Проф.
Цветан Лазаров, с корекциите в зелен цвят без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщителна и слаботокова
мрежа, вертикална планировка и комуникации
и транспорт за м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част,
район „Искър“, в граници: бул. Асен Йорданов,
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бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо Пастухов,
ул. Капитан Димитър Списаревски, улица по
о.т. 378 – о.т. 380, бул. Проф. Цветан Лазаров,
улица по о.т. 374 – о.т. 375, ул. Капитан Димитър
Списаревски, улица по о.т. 175 – о.т. 176, бул.
Проф. Цветан Лазаров.
4. План за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, сигнирани в сив цвят в плана за регулация
и щриховани в плана за застрояване, указани в
графичната съставка на плана за регулация и
застрояване на м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част,
както следва:
• кв. 18а, УПИ IV-1680, 1682 – „за жилищно
строителство“;
• кв. 19, УПИ II-1229, 1882 – „за жилищно
строителство“;
• кв. 26, УПИ II-1014, 1209, 1245, 1467, 1932,
2618 – „за обществено обслужване и офиси“, УПИ
VII-1014, 1934 – „за комплексно жилищно строителство“, и УПИ VIII-1245, 1932 – „за комплексно
жилищно строителство“;
• кв. 26а, УПИ V-716, 1527 – „за обществено
обслужване“;
• кв. 56, УПИ XVI-37, 893, 1211, 1212 – „за
обществено обслужване“;
• кв. 57, УПИ II-976, 2370 – „за институти“;
• кв. 62, УПИ II-1457, 2409 – „за комплексно
жилищно строителство“, и УПИ VI-1457, 2409 – „зa
детски център и детска площадка“;
• кв. 67, УПИ I-892, 2470, 2491 – „за комплексно
жилищно строителство“, и УПИ II-892, 2470 – „за
комплексно жилищно строителство“;
• кв. 70, УПИ III-274, 2345 – „за обществено
обслужване“, УПИ IV-274, 2345 – „за обществено
обслужване“, УПИ V-274, 2129, 2345 – „зa обществено обслужване“, УПИ VI-274, 2129, 2345 – „зa
зеленчуков пазар“; УПИ VII-2025, 2345 – „зa обществено обслужване“, и УПИ VIII-2025, 2345 – „зa
обществено обслужване“;
• кв. 74, УПИ II-2340, 2559 – „за обществено
обслужване“, като производството в тези части
продължава да бъде висящо.
5. План за застрояване за м. Ж.к. Дружба 1 – I
и II част, район „Искър“, в граници: бул. Асен
Йорданов, бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо
Пастухов, ул. Капитан Димитър Списаревски,
улица по о.т.378 – 380, бул. Проф. Цветан Лазаров,
улица по о.т. 374 – о.т.375, ул. Капитан Димитър
Списаревски, улица по о.т. 175 – о.т. 176, бул.
Проф. Цветан Лазаров, не се одобрява по решения на ОЕСУТ за:
• кв. 1, УПИ III-2113 – „за обществено обслужване“;
• кв. 12, УПИ I-2643 – „за жилищно строителство“;
• кв. 18а, УПИ VI-879 – „зa жилищно строителство“;
• кв. 59, УПИ IХ-1289 – „за жилищно строителство“;
• кв. 62, УПИ I-2639, 2631 – „за жилищно строителство“, които урегулирани поземлени имоти
са щриховани в плана за застрояване.
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6. План за регулация и застрояване на м. Ж.к.
Дружба 1 – I и II част, при граници: бул. Асен
Йорданов, бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо
Пастухов, ул. Капитан Димитър Списаревски,
улица по о.т. 378 – 380, бул. Проф. Цветан Лазаров,
улица по о.т. 374 – о.т. 375, ул. Капитан Димитър
Списаревски, улица по о.т. 175 – о.т. 176, бул. Проф.
Цветан Лазаров, не се одобрява за урегулираните
поземлени имоти, за които са одобрени проекти
за ПУП или са в процедура при условията на
чл. 133 ЗУТ, както следва: УПИ ХХIII-502 – „за
обществено обслужване“, УПИ XXIV-502 – „зa
обществено обслужване“, УПИ XXV-502 – „за
обществено обслужване“, и XXVI в кв. 56, щриховани в плана за застрояване и сигнирани в
розов цвят в плана за регулация.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ, по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на 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 „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

8013

Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – външни
водопровод и канализация за поземлен имот с
идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Кокалу, като елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии. Дължината на
трасетата е 140 м в ПИ 51500.83.51. Определя се
сервитут по 3 м от двете страни на оста на трасето
на главния колектор, като се включва и трасето
на водопровода. Общата площ на ограничение е
1096 м и засяга ПИ 51500.83.51 (878,29 кв. м), ПИ
51500.83.54 (115,37 кв. м), ПИ 51500.83.33 (33,9 кв.
м), ПИ 51500.83.34 (33,82 кв. м), ПИ 51500.83.35
(33,66 кв. м) и ПИ 51500.83.36 (1,89 кв. м) по КК
на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

7984

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 326
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. ІІ ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и докладна
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ
на к. к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ ІІ, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.206 по кадастралната
карта на гр. Несебър, кв. 45 по плана на к. к.
Слънчев бряг-изток.
Проектът касае запазване на отреждането „За
хотел, обслужващи функции, паркинги и озеленяване“ и устройствената зона „Ок“ и установяване
на следните устройствени показатели за УПИ ІІ:
плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, Н корниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

7985

Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 324
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по
т. 4 от протокол № 5 от 27.04.2016 г. от заседание на ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 2713,
8050/19.04.2016 г. от РИОСВ – Бургас, здравно
заключение изх. № 53-07-77/5.04.2016 г. от МЗ,
РЗИ – Бургас, становище рег. индекс № 95-К62/29.03.2016 г. от „БТК“ – ЕА Д, писмо изх.
№ 16559613-1/23.12.2015 г. от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, и становище рег.
№ 291, екз. № 2/24.03.2016 г. от РС ПБЗН – Несебър, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

РЕШЕНИЕ № 327
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. ІІ ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и предоставената с разпоредбата на чл. 62, ал. 2 АПК възможност Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Поправя допуснатата в Решение № 306 от
протокол № 9 от 27.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Несебър, по т. 46 от дневния ред по доклад
с вх. № 465/12.07.2016 г. (ДВ, бр. 78 от 2016 г.),
относно одобряване на проект за изменение на
ПУП на к. к. Слънчев бряг-изток в частта му
по отношение на УПИ ІV, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.164 и част от

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор № 51500.505.340
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 36
по плана на к. к. Слънчев бряг-изток, очевидна
фактическа грешка, а именно вписване в решението: „Проектът касае придаване на 212,5
кв. м от ПИ 51500.505.340 към УПИ ІV (ПИ
51500.505.164), като след промяната площта на
УПИ ІV (ПИ 51500.505.164) става 6719,5 кв. м,
без да се променят устройствените показатели“
вместо „Проектът касае придаване на 450 кв. м от
ПИ 51500.505.329 към УПИ ІV (ПИ 51500.505.128),
като след промяната площта на УПИ ІV (ПИ
51500.505.128) става 3446 кв. м, без да се променят
устройствените показатели“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
7986

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 110
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, изр. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС,
Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот (ПИ) с № 229 по неодобрения кадастрален план (КП) на с. Струя, община
Руен, област Бургас, с посочените предвиждания
на хартиен и цифров носител.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ по реда на чл. 215,
ал. 1 ЗУТ, пред Административния съд – Бургас,
чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
8030
49. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 септември 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
13261339
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3009478
Инвестиции в ценни книжа
29678798
Всичко активи:
45949615
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13381857
Задължения към банки
12702356
Задължения към правителството
и бюджетни организации
12400491
Задължения към други депозанти
1161454
Депозит на управление „Банково“
6303457
Всичко пасиви:
45949615
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 септември 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
40607
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2060545
Дълготрайни материални и
нематериални активи
138809
Други активи
10835
Депозит в управление „Емисионно“
6303457
Всичко активи:
8554253
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3446715
Други пасиви
175613
Всичко задължения
3622328
Основен капитал
20000
Резерви
4887697
Неразпределена печалба
24228
Всичко собствен капитал:
4931925
Всичко пасиви:
8554253
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
8009
51. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни
инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2
и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за
организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор
№ 24 от 17.11.2003 г. за възлагане на техническото
изпълнение на централизирани публични търгове,
сключен с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.), Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) и Решение № 202 от
10.04.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) на МС за
изменение и допълнение на Решение № 117
от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от
15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г.,
Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение
№ 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 2886-П от
9.09.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г.,
Решение № 3072-П от 28.06.2006 г., Решение
№ 3178-П от 15.04.2008 г., Решение № 3332-П от
19.06.2014 г., Решение № 3384-П от 16.07.2015 г.,
Решение № 3386-П от 19.08.2015 г. и протоколно
решение № 4302 от 5.10.2016 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:

2

3

Седалище
гр./с.

4

5

7

6

123020073 BG123020073

000620161 BG000620161

2. „ЕНИГМА ИНВЕСТ“
СОФИЯ
(„ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ“) – АД

СОФИЯ

ЛОВЕЧ

СОФИЯ

МИЗИЯ

ПОМОРИЕ

3. „МРАЗ“ – АД

4. „ПЕТРОЛ“ – АД

5. „СВИНЕВЪДСТВОПРЕСЛАВЕЦ“ – АД

6. „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

7. „ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО“ – АД

101020042 BG101020042

50 220

436 088

226 425

17 603 000

1,00

4,00

1,00

1,00

2,00

3,00

1,00

50 220,00

1 744 352,00

226 425,00

17 603 000,00

39 984 442,00

1 614 786,00

201 804,00

11

%

584 0,0273

202 0,0097

13 401 0,5361

10

брой
13

14

584,00 непублич- налично
ни

202,00 непублич- безнано
лични

13 401,00 непублич- безнано
лични

12

лева

2,71

10,02

34,83

1 361

43 711

78 866

190,00 непублич- безнано
лични

3,00 непублич- безнано
лични

13,00 непублич- безнано
лични

78 866,00 непублич- безнано
лични

2,71

1 361,00 непублич- безнано
лични

10,02 174 844,00 непублич- налично
ни

34,83

20,00 3 520 600,00 непублич- налично
ни

95 0,0005

1 0,0002

13 0,0064

20,00 3 520 600

0,0005

0,0002

0,0064

0,6532 713 642 0,6532 713 642,00 публично безналични

0,0273

0,0097

0,5361

9

%

Вид на
Вид
дружество- на акто към
циите
5.10.2016 г.
(по данни
от КФН)

16

1,00

4,00

5,34

1,19 предлаганите акции са
собственост
на „Академика 2011“ –
ЕАД, София

2,00

-

-

1,00

1,00

15,97

8,50

15

лева

Мини- Забележка
мална
продажна
цена
на една
акция

ВЕСТНИК

С. КРУПНИК

11. „КРУПНИШКА КОМУНА“ – АД

103003885 BG103003885

834025687 BG834025687

ВАРНА

9. „ГАЛАТЕКС“ – АД

131084307 BG131084307

10. „КАЛИАКРА ХОТЕЛС“ КАВАРНА
(„КАЛИАКРА“) – АД

СОФИЯ

538 262

201 804

19 992 221

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА

102036786 BG102036786

000175708 BG000175708

126087230 BG126087230

2 140 385,00

2 086 171,00

1,00 109 249 612,00

1,00

1,00

2 499 943,00

8

лева

Обща номинална
стойност
на акциите, предложени за
ЦПТ

ДЪРЖАВЕН

8. „АКАДЕМИКА СИЙ
ПАЛАС“ – АД

2 140 385

2 086 171

2 499 943

831496285 BG831496285 109 249 612

103003321 BG103003321

1. „БУЛМИКС ИНТЕРНЕ- СОФИЯ
ШЪНЪЛ“ („АГРО МЕЛ
БГ“) – АД

1,00

лева

бр. акции

ЕИК по Идентифика- Капитал
НоКапитал по Размер Акции, предлоБУЛСТАТ ционен но- по послед- ми- последна съ- на дър- жени за промер по ДДС на съдебна нална дебна регисжавдажба
регистра- стойтрация
ното
ция
ност
участие
на акв капиция
тала

I. ДРУЖЕСТВА, С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА

1

№ Наименование на дружеството

1. Начало на тридесет и девети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

БРОЙ 80
С Т Р. 6 1

СОФИЯ

С. ЛЕВКА,
ХАСКОВСКА ОБЛ.

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

14. „МОТОТЕХНИКА – І“ – АД

15. „НИВА“ – АД

16. „ФИЛ-2000“ – АД

17. „ХЕНТШ“ – АД („НОВОХИМ“ – ЕАД)

4

5

831907046 BG831907046

115632104 BG115632104

126060849 BG126060849

831641713 BG831641713

114530561 BG114530561

118005592 BG118005592

1 010 836

100 000

50 000

5 000

26 273

718 054

6

бр. акции

1,00

1,00

1,00

10,00

50,00

1,00

7

лева

1 010 836,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

1 313 650,00

718 054,00

8

лева
10

брой

5 000

5 000

650

10 000

41,29 417 378

5,00

10,00

13,00

38,06

29,00 208 236

9

%
12

лева

Обща номинална
стойност
на акциите, предложени за
ЦПТ
13

14

Вид на
Вид
дружество- на акто към
циите
5.10.2016 г.
(по данни
от КФН)

5 000,00 непублич- налично
ни

5 000,00 непублич- налично
ни

6 500,00 непублич- налично
ни

41,29 417 378,00 непублич- налично
ни

5,00

10,00

13,00

38,06 500 000,00 непублич- налично
ни

29,00 208 236,00 непублич- безнано
лични

11

%

ЕИК по Идентифика- Капитал
НоКапитал по Размер Акции, предлоБУЛСТАТ ционен но- по послед- ми- последна съ- на дър- жени за промер по ДДС на съдебна нална дебна регисжавдажба
регистра- стойтрация
ното
ция
ност
участие
на акв капиция
тала

1,00

1,00

1,00

15,48

50,00

1,00

15

лева
16

Мини- Забележка
мална
продажна
цена
на една
акция

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

8052

62

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“,
сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
8. Информационният меморандум на „АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ – АД, София (дружеството), се предоставя на заинтересовани лица с цел
запознаване с информацията в меморандума в сградата на АПСК – София, ул. Врабча 23, от 9 до 17 ч. всеки работен ден от датата на обнародване
на тръжното обявление в „Държавен вестник“ до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг. В срока по предходното изречение да бъде предоставена възможност на желаещите да получат екземпляр от информационния меморандум на дружеството след заплащане на
сума в размер 1000 лв. с ДДС в касата на АПСК.
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13. „МИЗИЯ – 2000“ – АД

3

СИЛИСТРА

2

Седалище
гр./с.

12. „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

1

№ Наименование на дружеството
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СЪДИЛИЩА
Врачанският окръжен съд с определение № 396
от 3.10.2016 г. по ч. т. д. № 82/2016 г. призовава
кредиторите на „Гала – М“ – ЕООД, Враца, да
присъстват на открито съдебно заседание на
25.10.2016 г. от 11 ч. за разглеждане на молбата
от „Обединена Българска Банка“ – АД, за отмяна на всички решения, взети от събрание на
кредиторите, проведено на 19.07.2016 г. по т. д.
№ 15/2014 г.
8014
Врачанският окръжен съд с определение № 397
от 3.10.2016 г. по ч. т. д. № 83/2016 г. призовава
кредиторите на „Сенс – В“ – ЕООД (н), Враца,
да присъстват на открито съдебно заседание на
25.10.2016 г. от 11,15 ч. за разглеждане на искане от
„Грийнко пропъртис“ – ЕООД, София, за отмяна
решенията на първото събрание на кредиторите,
проведено на 19.07.2016 г. по т. д. № 21/2016 г.
8015
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 352/2014 г. за политическа партия с наименование „Нова България“, както следва: вписва
устава на политическата партия с промени, приети
на проведеното на 14.11.2015 г. извънредно общо
събрание на партията; вписва нов изпълнителен
съвет на партията в следния състав: Петър Жулианов Чаушев – председател, Боряна Чавдарова
Пенева – заместник-председател, Атанас Запрянов
Янчев – заместник-председател, Станимир Колев
Иванов – заместник-председател; вписва нов контролен съвет в следния състав: Бисер Георгиев
Иванов, Десислава Христова Стефанова, Силвия
Витанова Янева; партията се представлява от
председателя Петър Жулианов Чаушев.
8046

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „АСК БГ РАЛИ
ТИМ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 18.11.2016 г.
от 17 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – София, район „Средец“, ул. Кракра
19, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението; 2. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет; 4.
избор на нов член на УС; 5. вземане на решение
за прекратяване и ликвидация на сдружението;
6. избор на ликвидатор на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
8077
17. – Съветът на настоятелите на „Сдружение училищно настоятелство към 7 СОУ „Свети
Седмочисленици“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 6.12.2016 г. в 18 ч. в София,
ул. Цар Шишман 28, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението през 2015 г.;
2. промяна в името на сдружението; 3. приемане
на нови членове; 4. освобождаване на членовете на съвета на настоятелите и избор на нови
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членове на съвета на настоятелите; 5. избор на
председател и заместник-председател на съвета
на настоятелите; 6. разни.
8053
48. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство на 101 СОУ „Бачо Киро“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.12.2016 г. в 18,30 ч. в седалището на настоятелството – София, ул. Илинденско въстание
36, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на настоятелството; 2. освобождаване на
членове на общото събрание; 3. освобождаване
на членове на съвета на настоятелите; 4. избор на
членове на общото събрание; 5. избор на членове
на съвета на настоятелите; 6. приемане на промени в устава на настоятелството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8025
15. – Управителният съвет на Българската
федерация по шейни на улей и естествени трасета (БФШУЕТ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.12.2016 г. в
17 ч. в София, сградата на ММС, бул. В. Левски
75, ет. 5, зала 129, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет на БФШУЕТ;
2. финансов отчет; 3. промени в управителния
съвет на БФШУЕТ; 4. разни.
8037
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Индустриална стопанска асоциация/стопанска камара“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 5.12.2016 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението на адрес – Габрово, ул. Пенчо
Постомпиров 37, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 3. приемане на промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8048
37. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество
„Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 6 от 29.09.2016 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на СЛР „ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, на
27.11.2016 г. в 10 ч. в малкия салон на Читалище
„Слънце“ – Ихтиман, при следния дневен ред:
1. доклад на ръководството на СЛР ЛРД „Сокол“ – Ихтиман; 2. приемане на бюджет 2017 г.;
3. приемане на нов устав; 4. промени в устава на
управителния съвет на сдружението; 5. промени
в състава на контролния съвет на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум за провеждането на
събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
8047
6. – Управителният съвет на Клуб по лека
атлетика „Спартак“ – гр. Койнаре, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от
29.0 9.2 016 г. сви к ва о бщо о т че т но -и з б орно
събрание на 17.01.2017 г. в 17 ч. в сградата на
спортна зала ст. „Спартак“ при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за
периода на управление 2012 – 2016 г.; 2. отчетен
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доклад на контролната комисия; 3. избор на ръководни органи; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8050
117. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 109, ал. 2 ЗА
насрочва нов избор за председател на адвокатския
съвет на адвокатската колегия на 27.11.2016 г. в
10 ч. в конферентната зала на Адвокатската колегия – Русе, на адрес: Русе, ул. Александровска
71, ет. 3.
8027
5. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Спортист – 2010“, с. Капитан Димитриево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 20.11.2016 г. в 17 ч. на
адрес: с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, ул. Лазар Илиев 4, при
следния дневен ред: избор на нов председател
и нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8024
14. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Спартак“ – с. Склаве, община Сандански,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
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на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 7.12.2016 г. в 17,10 ч. по седалището
на сдружението, ул. Партизанска 56, с. Склаве,
община Сандански, при следния дневен ред:
1. регистрация на членовете на общото събрание; 2. избор на водещ, секретар-протоколист
и преброител/и; 3. приемане на дневен ред; 4.
обсъждане и приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандата
(чл. 32 и 35 от устава на сдружението); 6. избор
на председател на УС; 7. други предложения.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
заседанието на общото събрание, са на разположение в офиса на СНЦ „Футболен клуб „Спартак“
на посочения адрес. Поканват се да присъстват
на общото събрание членовете на сдружението
лично или чрез упълномощен представител.
8049
Поправка. Университетът по архитектура,
строителство и геодезия прави поправка в обявлението за конкурси № 6487 (ДВ, бр. 64 от 2016 г.),
като за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 3.8.
Икономика научната специалност „Политическа
икономия (микроикономика)“ да се чете: „Политическа икономия (макроикономика)“.
8023

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. 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);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „ Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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