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от данъчно облагане
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УКАЗ № 217
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Адми
нистративнопроцесуалния кодекс, приет от
44-то Народно събрание на 25 юли 2018 г.,
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30
от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г.,
бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13,
58, 63, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 13а думите „при предоставяне
на административни услуги“ се заличават.
§ 2. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Страни, представителство и
съобщения“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава изречение
второ: „Неперсонифицираните организации
се представляват от определено от членовете
на организацията лице.“
§ 4. В глава трета се създава чл. 18а:
„Съобщения
Чл. 18а. (1) Исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите,
исковете и приложенията към тях могат да
се подават до административните органи,
органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите,
предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното
управление съответно по Закона за съдебната
власт, а също и чрез лицензиран пощенски
оператор, както и по факс или по друг начин,
оповестен от съответния орган на Интернет
страницата му.
(2) Административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват
техническата възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите,
молбите, исковете и приложенията към тях
да се подават по електронен път по реда на
Закона за електронното управление в производствата пред административен орган или
съответно по електронен път по реда на Закона
за съдебната власт в производствата пред съд.
(3) Когато жалбата или протестът се подават по електронен път чрез органа, издал
оспорвания акт, те се подават по реда на
Закона за електронното управление, като в
тридневен срок от изтичането на сроковете
за оспорване от останалите лица органът
изпраща на съда жалбата или протеста заедно
със заверено копие от цялата преписка по
издаването на акта, като уведомява подателя
за това. Ако органът не изпълни задължението си, копие от жалбата или протеста
могат да се подадат до съда по електронен
път по реда на Закона за съдебната власт,
като съдът изисква преписката служебно от
органа, издал акта.
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(4) Заявителят или жалбоподателят, както
и всички заинтересовани граждани, които
са привлечени или встъпили като страни, за
призоваване и получаване на документи и съобщения, свързани със започнало производство,
могат да предоставят на административния
орган или на съда, ако разполагат с такива:
1. информация за наличие на персонален
профил, регистриран в информационната
система за сигурно електронно връчване като
модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла
на Закона за електронното управление, или
2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ
от информационна система за връчване, или
3. мобилен или стационарен телефонен
номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне
на съставения документ от информационна
система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява
изпращане от получателя на обратно кратко
текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или
4. факс.
(5) Административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите
и адвокатите, участници в производствата,
задължително посочват електронен адрес
съгласно Закона за електронното управление в производствата пред административен
орган или електронен адрес съгласно Закона
за съдебната власт в производствата пред съд
за призоваване и получаване на документи
и съобщения.
(6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са
длъжни да предоставят вътрешни електронни
административни услуги съгласно Закона за
електронното управление.
(7) Съобщаването може да се извърши
чрез устно уведомяване, по разпореждане на
административния орган или съда, което се
удостоверява писмено с подпис на извършилото го длъжностно лице. Писменото удостоверяване се прилага към преписката или
делото и на адресата се съобщава, че може да
получи документите или книжата в 7-дневен
срок, след изтичането на който те се смятат
за връчени.
(8) Когато съобщаването не може да бъде
извършено по реда на ал. 1 – 6, то се извършва
чрез връчване на последния адрес, посочен
от страната, или при липса на такъв – на
адреса, на който страната е получавала съобщения или е била призована за последен път
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в производството. Когато няма адрес, който
страната е посочила или на който е получавала съобщения или е била призовавана, на
страната се връчват съобщения:
1. за граждани – по настоящия адрес, а при
липса на такъв или когато не могат да бъдат
намерени на този адрес – по постоянния адрес;
ако и по постоянен адрес няма кой да получи
съобщението, се връчва по месторабота;
2. за организации – ако са вписани в нормативно уреден регистър – на вписания в
регистъра адрес.
(9) Когато страната не може да бъде намерена на адреса и не се намери лице, което е
съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на уведомление
на вратата или на пощенската кутия, а когато
до тях не е осигурен достъп – на входната
врата или на видно място около нея. Когато
има достъп до пощенската кутия, съобщението
се пуска и в нея. В съобщението се посочва,
че документите или книжата са оставени в
канцеларията на органа или на съда и могат
да се получат в едноседмичен срок. Документите или книжата се смятат за връчени
с изтичането на срока за получаването им от
канцеларията на органа или на съда.
(10) Когато съобщаването в производството пред административния орган не може
да бъде извършено по реда на предходните
алинеи, съобщението се поставя на таблото
за обявления или в Интернет страницата на
съответния орган за срок, не по-кратък от 7
дни, след изтичането на който съобщението
се смята за връчено.“
§ 5. В чл. 19а, ал. 1 думите „когато е предвидено в закон“ се заменят със „само когато
е предвидено в специален закон“.
§ 6. В чл. 19б ал. 1 се отменя.
§ 7. Член 19е се изменя така:
„Недействителност на административния
договор
Чл. 19е. За недействителността на административния договор се прилагат съответно
чл. 146 и разпоредбите за недействителност
на договорите по Закона за задълженията и
договорите.“
§ 8. Член 19ж се изменя така:
„Спорове относно административния договор
Чл. 19ж. (1) Споровете относно действителност, изпълнение, изменение или прекратяване
на административните договори се решават
от компетентния административен съд.
(2) Споровете се разглеждат по реда на
дял трети.
(3) Съдът разглежда делото и се произнася
по искането в 6-месечен срок от постъпването му, освен ако в специален закон не е
предвидено друго.“
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§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Споразумението е писмено съглашение, което
замества административния акт.“
2. В ал. 6 думата „дадено“ се заменя с
„поискано и при спазване на чл. 53“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За недействителността на споразумението се прилагат съответно чл. 146 и разпоредбите за недействителност на договорите
по Закона за задълженията и договорите.“
§ 10. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „орган или организация“ се добавя „лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „когато волеизявлението е от значение за признаване,
упражняване или погасяване на права или
задължения“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Не
са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията
за участие в състезателно административно
производство по издаването на индивидуални
административни актове, освен ако в специален закон е предвидено друго.“
§ 11. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съобщаването за започване на производството се извършва по реда на чл. 18а.“
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Организациите подават искането си писмено.“
2. В ал. 2:
а) изречение второ се изменя така: „Заявителят предоставя електронен адрес съгласно
Закона за електронното управление, мобилен
или стационарен телефонен номер или факс,
а когато заявителят е гражданин – ако разполага с такива.“;
б) създава се ново изречение трето: „В
случаите, когато заявителят е гражданин,
може да предостави информация за наличие
на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление – ако разполага с такъв.“;
в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 се създават изречения второ и
трето: „В протокола се отбелязват пълното
име и адресът на гражданина, от който изхожда, естеството на искането, дата и подпис.
Заявителят може да предостави информация
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за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно
електронно връчване като модул на Единния
портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление, електронен адрес
съгласно Закона за електронното управление,
мобилен или стационарен телефонен номер
или факс – ако разполага с такива.“
§ 13. В чл. 34, ал. 1 накрая се добавя „по
всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на
индивидуален административен акт съгласно
Закона за Националния архивен фонд“.
§ 14. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „или при друг орган“ се
заличават.
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Органът, водещ производството по
своя инициатива или по искане на страна,
изисква от съответните административни
органи, органите на съдебната власт, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, в
рамките на своята компетентност да издадат
и изпратят удостоверения, да изпратят документи, други доказателства или информация,
от значение за производството.
(7) Лицата, организациите и органите по
ал. 1 са длъжни в рамките на своята компетентност да издадат и изпратят поисканите
от тях удостоверения, да изпратят поисканите
документи, други доказателства или информация незабавно, но не по-късно от 7 дни от
поискването, при условията и по реда за обмен
на електронни документи по реда на чл. 18а.
(8) Ако в специален закон не е предвидено
друго, при временна обективна невъзможност
или при липса на техническа възможност
за обмен на електронни документи или изпращане на други доказателства по реда на
чл. 18а, обменът по ал. 2 се извършва чрез
лицензиран пощенски оператор или по друг
обичаен или подходящ начин.“
§ 15. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и на
другите участници в производството“.
2. След думата „Страните“ се добавя „и
другите участници“.
§ 16. Член 42 се отменя.
§ 17. В чл. 57 ал. 5 се изменя така:
„(5) Извън случаите по ал. 4 или когато е
необходимо да се даде възможност на други
граждани или организации да се защитят,
актът се издава до един месец от започване
на производството.“
§ 18. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
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„(4) В предвидените в закон случаи непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие
да се издаде акт със съдържанието, поискано
от заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие,
не може да се създават задължения и да се
засягат права и законни интереси за граждани и организации, различни от заявителя.
В случай, че административният орган е дал
указания за отстраняване на нередовности в
искането на заявителя, срокът за произнасяне
започва да тече от датата на отстраняване на
нередовностите. Съдържанието на мълчаливо
съгласие се установява като идентично със
съдържанието на подаденото искане и това
съдържание се посочва в декларация до органа. Условията и редът за удостоверяване и
оспорване на мълчаливото съгласие се уреждат
в специални закони.“
§ 19. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разпореж дането за предварително
изпълнение се мотивира.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 20. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „на акта“.
2. В ал. 1 след думата „съобщава“ се добавя
„по реда на чл. 18а“.
3. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 21. В чл. 64 след думата „Административнопроизводствените“ се добавя „волеизявления“, а след думата „действия“ се добавя
„и бездействия“.
§ 22. В чл. 68 накрая се добавя „по всяко
време на производството, включително и
след приключването му с издаване на общ
административен акт съгласно Закона за
Националния архивен фонд“.
§ 23. В чл. 84, ал. 2 думите „или мълчаливото съгласие“ се заличават и се създава
изречение второ: „Когато на заинтересованите
лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен
от изтичането на срока за произнасяне.“
§ 24. В чл. 97, ал. 1 се създават изречения
второ и трето: „Когато органът отхвърли жалбата или протеста, мотивите за това решение
се смятат за част от мотивите на административния акт. Компетентният орган е длъжен
незабавно да уведоми жалбоподателя за датата
на получаване на преписката.“
§ 25. В чл. 114 се създава ал. 8:
„(8) Съобщаването на решението на административния орган на подателя на предложението или сигнала става по реда на чл. 61.“
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§ 26. В чл. 116 думите „изпълнението на
решението“ се заменят с „решение за отказ
те да бъдат уважени или с изпълнение на
постановено положително решение по тях“.
§ 27. Създава се чл. 128а:
„Искове за обявяване на нищожност на
решени я и оп ределени я, постановени от
административните съдилища и Върховния
административен съд
Чл. 128а. (1) Исковете за обявяване на
нищожност на решения и определения, които преграждат по-нататъшното развитие на
производството, постановени от административните съдилища или от Върховния административен съд, могат да се подават безсрочно.
(2) Исковете се подават пред съответния
административен съд.
(3) Решението на административния съд
подлежи на касационно обжалване.“
§ 28. В чл. 132, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и
осъществяване на държавното управление; в
случаите, предвидени в закон, както и когато
тези органи са делегирали правомощията си
на съответните длъжностни лица, издадените
от тях административни актове се оспорват
пред съответния административен съд“.
§ 29. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Делата по оспорване на индивидуални
административни актове се разглеждат от
административния съд по постоянен адрес
или седалището на посочения в акта адресат,
съответно адресати. Когато посоченият в акта
адресат има постоянен адрес или седалище в
чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд – град София.
(2) Когато посочените в акта адресати са
повече от един и са с различен постоянен
адрес или седалище, но в рамките на един
съдебен район, делата по ал. 1 се разглеждат
от административния съд в района на териториалната структура на администрацията
на органа, издал акта. Във всички останали
случаи делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището
на органа.“
2. В ал. 6 след думите „по степен“ се добавя „съседен“.
§ 30. Член 137 се изменя така:
„Съобщения
Чл. 137. (1) Съобщенията се връчват на
гражданин на адреса, на който е бил призован за последен път в производството пред
административния орган, освен ако по делото
е посочил друг адрес. Когато в производството
пред административния орган гражданинът е
предоставил информацията по чл. 18а, ал. 4,
съобщенията се връчват по този ред, освен
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ако не посочи друго по делото. Когато гражданинът не е участвал в производството пред
административния орган или не е посочил
информацията по чл. 18а, ал. 4, съобщенията
се връчват на настоящия му адрес, а при
липса на такъв – на постоянния му адрес.
(2) Съобщенията до административните
органи, органите на съдебната власт, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги,
организациите и адвокатите се връчват на
посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен
ако по делото не посочат друг електронен
адрес. Ако не са участвали в производството
пред административния орган, задължително
посочват електронен адрес съгласно Закона
за електронното управление или електронен
адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се
изпращат електронни изявления от органите
на съдебната власт.
(3) Когато страни в производството се
представляват от общ пълномощник или
представител, съобщаването се извършва
чрез него.
(4) Извън случаите по ал. 1 – 3 съобщенията се връчват по реда на чл. 18а, ал. 7 – 9.
(5) Когато съобщаването не може да се
извърши поради това, че страната или лицето,
което следва да се призове, има неизвестен
адрес, съобщението се поставя на таблото
за съобщения или се публикува в Интернет
страницата на съда за срок не по-кратък от
7 дни. Когато страната е призована чрез залепване на съобщението по реда на чл. 18а,
ал. 9, както и по изречение първо, след като
установи редовност та на направеното по
този начин съобщение, съдът разпореж да
съобщението да се приложи към делото и
назначава особен представител на разноски
на жа лбоподател я. Възнаг ра ж дението на
особения представител се определя от съда
съобразно фактическата и правната сложност
на делото, като размерът на възнаграж дението може да бъде и под минималния за
съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2
от Закона за адвокатурата, но не по-малко
от една втора от него.“
§ 31. Член 138 се изменя така:
„Връчване на призовки, съдебни актове и
книжа по делото
Чл. 138. (1) Призовките се връчват по реда
на чл. 137.
(2) На страните, призовани редовно, не се
изпращат последващи призовки, освен ако
делото е било отсрочено в закрито заседание
или по-н ататъшният му ход е бил преграден.
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(3) Доколкото не е предвидено друго в
този кодекс, съдебните актове или книжата
по делото се съобщават на страните чрез
изпращане на преписи по реда на чл. 137.“
§ 32. Създава се чл. 142а:
„Публикуване на протокол
Чл. 142а. Протоколът от открито съдебно
заседание се публикува на Интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието.“
§ 33. В чл. 156, ал. 1 след думата „ответници“ се добавя „и на заинтересованите страни,
за които оспореният акт е благоприятен“.
§ 34. В чл. 157, ал. 1 в изречение второ
след думите „Съдията-докладчик“ се добавя
„съответно председателят на отделение във
Върховния административен съд“ и се създава
изречение трето: „Този срок не тече за периода
на съдебната ваканция, освен когато в този
кодекс или специален закон са предвидени
по-кратки срокове.“
§ 35. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато жалбата или протест ът не
отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1
и ч л. 151, съди я та-док ла д чик, съо т вет но
председателят на отделение във Върховния
административен съд, ги оставя без движение,
като изпраща на оспорващия съобщение да
отстрани нередовностите в 7-дневен срок.“
2. В ал. 3, изречение първо накрая се добавя
„съответно председателят на отделение във
Върховния административен съд“.
§ 36. В чл. 168 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Съществено нарушение на административнопроизводствените правила при всички
случаи e когато вследствие на нарушаване на
задължението за уведомяване гражданин или
организация са били лишени от възможността
да участват като страна в производството по
издаване на индивидуален административен акт.
(5) Когато съдът установи наличието на
съществено нарушение на административно
производствените правила по ал. 4, той отменя
акта и изпраща преписката на съответния
компетентен административен орган, без да
проверява основанията по чл. 146, т. 4 и 5.“
§ 37. В чл. 170 се създава ал. 3:
„(3) Съдът е длъжен да укаже на страните
разпределението на доказателствената тежест.“
§ 38. В чл. 174 се създава изречение второ:
„При мълчалив отказ на административния
орган препис от съдебното решение се изпраща
на компетентните органи по чл. 307.“
§ 39. В чл. 176 ал. 2 се изменя така:
„(2) Съдът съобщава на насрещната страна
за исканото допълване с указания за представяне на отговор в 7-дневен срок. Искането се разглежда с призоваване на страните
в открито заседание, когато съдът прецени
това за необходимо с оглед обстоятелствата

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

по спора. Съдът постановява допълнително
решение, което подлежи на оспорване по реда
на първоначалното решение.“
§ 40. В чл. 181 се създава ал. 4:
„(4) Влязлото в сила определение за спиране на действието или на изпълнението на
общия административен акт се обнародва в
„Държавен вестник“.“
§ 41. Създава се чл. 182а:
„Състав на съда
Чл. 182а. Съдът разглежда делото в състав
от трима съдии.“
§ 42. В чл. 184 думите „с изключение на
чл. 155“ се заличават.
§ 43. Член 191 се изменя така:
„Подсъдност и състав на съда
Чл. 191. Подзаконовите нормативни актове се оспорват пред съответния съд, който
разглежда делото в състав от трима съдии.“
§ 44. Създава се чл. 192а:
„Преценка за съответствие
Чл. 192а. Компетентността на органа за
издаване на подзаконовия нормативен акт
се преценява към момента на издаването му.
Съответствието на подзаконовия нормативен
акт с материалния закон се преценява към
момента на постановяване на съдебното решение.“
§ 45. В чл. 196 след думите „с изключение
на“ се добавя „чл. 142, ал. 1“.
§ 46. Член 202 се изменя така:
„Обжалване на отказа за възобновяване и
постановлението за спиране на административното производство
Чл. 202. По реда на този раздел се обжалват:
1. отказът да се допусне възобновяване по
чл. 103, ал. 3;
2. актът за спиране на производството за
издаване на административен акт;
3. отказът да се възобнови спряно административно производство.“
§ 47. В чл. 203 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „незаконосъобразни“
се добавя „или очевидно нарушаващи правото
на Европейския съюз“.
2. В ал. 2 след думата „отговорност“ се
добавя „по ал. 1“ и накрая се добавя „както
и стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушаване правото на
Европейския съюз“.
§ 48. Създава се чл. 204а:
„Държавна такса
Чл. 204а. За делата по реда на тази глава
се внася проста държавна такса в размер,
определен с тарифата, приета от Министерския съвет.“
§ 49. В чл. 212 ал. 2 се изменя така:
„(2) Касационната жалба, с изключение
на дела по Закона за административните
нарушения и наказания, дела за пенсионно,
здравно и социално осигуряване, дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна
такса или е лице, лишено от свобода с влязла
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в сила присъда, се приподписва от адвокат или
юрисконсулт, освен когато жалбоподателят
или неговият представител има юридическа
правоспособност. Към искането се прилага
пълномощно за приподписването, а когато
жалбоподателят или неговият представител
има юридическа правоспособност – удостоверение за юридическа правоспособност.“
§ 50. В чл. 213, т. 3 след думата „дължи“
се добавя „или молба по чл. 227а, ал. 2“.
§ 51. Създава се чл. 213а:
„Отговор на касационната жалба
Чл. 213а. (1) След като приеме жалбата
или протеста, първоинстанционният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията
на другата страна, която в 14-дневен срок от
получаването им може да подаде отговор.
(2) След подаването на отговора или след
изтичането на срока по ал. 1 делото се изпраща на Върховния административен съд.“
§ 52. Създава се чл. 213б:
„Оставяне на жа лбата и протеста без
движение
Чл. 213б. (1) Ако касационната жалба или
протестът не отговарят на изискванията на
чл. 212 и чл. 213, председателят на Върховния
административен съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението,
с разпореждане ги оставя без движение и изпраща съобщение на оспорващия да отстрани
нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Когато нередовностите се открият в
течение на производството, съдията-докладчик
процедира по същия начин.
(2) Ако нередовностите не бъдат отстранени
в срока по ал. 1, председателят на Върховния
административен съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението,
с разпореждане оставя жалбата или протеста
без разглеждане и прекратява производството
по делото. Когато нередовностите се открият в
течение на производството, съдът процедира по
същия начин, като постановява определение.
(3) Лицата по ал. 2 връщат касационната
жалба на първоинстанционния съд и когато
е подадена след изтичането на срока за обжалване.
(4) Актът по ал. 2 и 3 може да се обжалва
с частна жалба. Определението на съда по
жалбата е окончателно.“
§ 53. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Отказът изцяло или отчасти от оспорването не може да бъде оттеглян.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 54. Член 216 се отменя.
§ 55. Член 217 се изменя така:
„Разглеждане на делото
Чл. 217. (1) Делото се разглежда от три
членен състав на Върховния администрати-
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вен съд, когато решението е постановено от
административен съд, и от петчленен състав,
когато решението е постановено от тричленен
състав на Върховния административен съд.
(2) Петчленните състави на Върховния
а д м и н ис т рат и вен с ъд разглеж дат дело т о
в открити заседания, които се насрочват
с разпореж дане на председателя на съда,
неговите заместници или определен съдия.
Когато касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, делото се разглежда
в открито заседание. Делото се разглежда
от тричленен състав на Върховния административен съд в закрито заседание, освен ако
съдията-докладчик с разпореждане определи
делото да се разглежда в открито заседание.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Когато страна поиска най-късно в касационна
жалба или в отговор към касационна жалба
делото да се разглежда в открито заседание,
то се разглежда по този ред.
(3) Когато в този кодекс или в специален
закон е предвидено делото да се разглежда
в открито заседание или когато съдът реши
то да се разглежда по този ред, първото заседание се насрочва в срок не по-дълъг от
4 месеца от образуването му. В случай на
нередовности на касационната жалба срокът
тече от отстраняването им. При открито
заседание делото се разглежда с участието
на прокурор. Върховният административен
съд се произнася с решение в едномесечен
срок от заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото.
(4) Когато делото се разглежда в закрито
заседание, решението се постановява в срок
не по-дълъг от 6 месеца от образуването му.
В случай на нередовности на касационната
жалба срокът за произнасяне тече от отстраняване на нередовностите. При разглеждане
на делото в закрито заседание прокурорът
дава заключение в двумесечен срок от образуването му или в срок, определен от съда.
(5) При отлагане на делото следващото
заседание се насрочва в срок до два месеца,
като редовно призованите страни сами следят
за датата на следващото открито съдебно заседание. Съдът е длъжен да оповести датата
на следващото открито съдебно заседание
в 14-дневен срок в Интернет страницата си.
(6) Сроковете спират да текат през съдебната ваканция и дните, обявени за официални
празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове.“
§ 56. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато Върховният административен съд
остави в сила решението, той го мотивира,
като може да препрати и към мотивите на
първоинстанционния съд.“
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§ 57. Създава се чл. 227а:
„Такси в касационното производство
Чл. 227а. (1) Касационният жалбоподател
внася предварително държавна такса в размер на 70 лв. за гражданите, едноличните
търговци, държавните и общинските органи
и за други лица, осъществяващи публични
фу н к ц и и, и орг а н иза ц и и, п р едо с т а вя щ и
обществени услуги, и в размер на 370 лв.
за организациите. Когато има определяем
материален интерес по делото, тези такси
не се дължат, а се дължи такса, определена
като процент от интереса.
(2) Държавна такса по производството не
се внася от прокуратурата за подаване на
протест, както и от граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства
да я заплатят. При разглеждане на молбата
за освобождаване от държавна такса съдът
взема предвид:
1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено
с писмена декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други относими обстоятелства.
(3) Когато има определяем материален
интерес по делото, държавната такса за гражданите, едноличните търговци, организациите,
държавните и общинските органи и за други
лица, осъществяващи публични функции, и
организации, предоставящи обществени услуги, е пропорционална и е в размер 0,8 на
сто от материалния интерес, но не повече от
1700 лв., а в случаите, когато материалният
интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в
размер 4500 лв.
(4) Независимо дали по делото има определяем материален интерес или не, таксите при
касационно обжалване по дела за пенсионно,
здравно и социално осигуряване са 30 лв. за
гражданите и едноличните търговци и 200 лв.
за организациите, държавните и общинските
органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи
обществени услуги.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат в касационното производство по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.“
§ 58. В чл. 229, ал. 2 думите „освен ако
производството е за отмяна на влязъл в сила
съдебен акт“ се заличават.
§ 59. Член 231 се изменя така:
„Съдържание на частната жалба
Чл. 231. По отношение на частната жалба
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 212,
213 и 213б.“
§ 60. В чл. 235, ал. 2 след думите „на съда“
се добавя „е окончателно и“.
§ 61. Създава се чл. 235а:
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„Такса за частна жалба
Чл. 235а. За производство, образувано по
частна жалба, се събира такса в размер 30 лв.
за граждани и 150 лв. за организации. Не се
дължи такса от граждани за частна жалба
по дела за пенсионно, здравно и социално
осигуряване.“
§ 62. В чл. 236 накрая се добавя „с изключение на чл. 227а“.
§ 63. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „седемчленен състав
на същия съд, с изключение на решенията,
постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт“ се заменят с „друг петчленен
състав на същия съд“.
2. В ал. 3 думата „седемчленен“ се заменя
с „тричленен и петчленен“ и накрая се добавя
„в производство по отмяна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не подлежат на отмяна влезлите в
сила решения, постановени по оспорване на
общ или подзаконов нормативен акт.“
§ 64. Члeн 240 се изменя така:
„Срокове за подаване на искането
Чл. 240. (1) Искането за отмяна се подава
в тримесечен срок от деня:
1. в който на подателя на искането е могло
да стане известно новото обстоятелство или
от деня, в който молителят е могъл да се
снабди с новото писмено доказателство – в
случаите по чл. 239, т. 1, но не по-късно от
една година от влизане в сила на акта, чиято
отмяна се иска;
2. на узнаване на решението или присъдата,
но не по-късно от една година от влизането на
решението или присъдата в сила – в случаите
по чл. 239, т. 2;
3. на узнаване на решението или на акта
за отмяна, но не по-късно от една година от
влизането на решението или на акта за отмяна
в сила – в случаите по чл. 239, т. 3;
4. на влизане в сила на последното решение – в случаите по чл. 239, т. 4;
5. на съобщаването на решението – в случаите по чл. 239, т. 6.
(2) Сроковете по ал. 1 започват да текат от
влизане в сила на акта, чиято отмяна се иска,
ако основанието за отмяна е възникнало или
е било узнато преди този момент.
(3) В случаите на чл. 239, т. 5 и чл. 246,
ал. 1 искането за отмяна се подава в едногодишен срок от влизане в сила на акта, чиято
отмяна се иска.“
§ 65. В чл. 241 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 66. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Ако не отговаря на изискванията на чл. 241,
се прилага чл. 213б.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) По реда на ал. 1 се оставя без разглеждане и всяко последвало искане за отмяна на
влезли в сила съдебни актове по чл. 237, ал. 1,
а образуваното производство се прекратява,
когато съдът се е произнесъл на същото правно
основание по чл. 239.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Искането за отмяна се приподписва
от адвокат или юрисконсулт, с изключение
на дела за пенсионно, здравно и социално
осигуряване, дела, по които жалбоподателят
е освободен от държавна такса или е лице,
лишено от свобода с влязла в сила присъда, или
когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към
искането се прилага пълномощно за приподписването, а в случая, когато жалбоподателят
или неговият представител има юридическа
правоспособност, се прилага удостоверение
за юридическа правоспособност.“
§ 67. Създава се чл. 242а:
„Такса в производството по отмяна на
влезли в сила съдебни актове
Чл. 242а. За производство по отмяна на
влезли в сила съдебни актове се събира такса в размер 30 лв. за граждани и 150 лв. за
организации. Не се дължи такса от граждани
по искане за отмяна по дела за пенсионно,
здравно и социално осигуряване.“
§ 68. Член 243 се изменя така:
„Разглеждане на искането
Чл. 243. Искането за отмяна, ако е допустимо, се разглежда в открито заседание
от тричленен състав на Върховния административен съд, когато актът е постановен от
административен съд, от петчленен състав
на Върховния административен съд, когато
актът е постановен от тричленен състав на
Върховния административен съд, и от друг пет
членен състав на Върховния административен
съд, когато актът е постановен от петчленен
състав на Върховния административен съд.“
§ 69. В чл. 244, ал. 3 накрая се добавя „и
отмяна“.
§ 70. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „седемчленен “ се заменя
с „друг петчленен“.
2. В ал. 3 думата „седемчленен“ се заменя
с „тричленен или петчленен“ и накрая се добавя „постановени в производство по отмяна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не подлежат на отмяна влезлите в
сила решения, постановени по оспорване на
общ или подзаконов нормативен акт.“
§ 71. Член 256 се изменя така:
„Предмет и ред за оспорване
Чл. 256. (1) Бездействието на административния орган по задължение, произтичащо
пряко от нормативен акт, може да се оспори
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безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните
административни актове.
(2) Неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен
да извърши по силата на закона, подлежи на
оспорване в 14-дневен срок от подаването на
искане до органа за извършването му.
(3) С решението си съдът осъжда административния орган да извърши действието, като
определя срок за това или отхвърля искането.“
§ 72. Член 257 се отменя.
§ 73. В чл. 273 след думата „глоба“ се добавя „по чл. 305 от този кодекс“.
§ 74. Създава се чл. 273а:
„Съобщения
Чл. 273а. (1) Съобщенията се извършват
по реда на чл. 18а.
(2) Писмените и подлежащи на съобщаване актове на органа по изпълнението се
връчват по реда на чл. 61, ал. 1 и се публикуват на Интернет страницата на органа по
изпълнението.“
§ 75. В чл. 293 се създава ал. 4:
„(4) Подаването на иска не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаване на спора, ако то би могло да причини
на ищеца значителна и трудно поправима
вреда. Определението за спиране подлежи
на обжалване по реда на глава тринадесета.“
§ 76. В чл. 297, ал. 4 думите „разрешаването є“ се заменят с „разрешаване на спора,
ако то би могло да причини на оспорващия
значителна и трудно поправима вреда“ и се
създава изречение второ: „Определението за
спиране не подлежи на обжалване.“
§ 77. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете
за установяване на нарушенията се съставят
от инспектори от съответния инспекторат по
Закона за администрацията. Когато към орган
на изпълнителната власт няма създаден инспекторат, актовете за установяване на нарушения
се издават от овластени от него длъжностни
лица. Наказателните постановления се издават
от органа на изпълнителната власт или от
овластени от него длъжностни лица.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В случаите, когато нарушенията са
извършени от изпълнителни директори на
изпълнителни агенции или ръководители на
държавни институции по чл. 19, ал. 4, т. 4 от
Закона за администрацията, създадени към
министър, или от длъжностни лица в администрацията на тези структури, актовете за
установяване на нарушенията се съставят от
инспектората по Закона за администрацията
към съответния министър, а наказателните

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

постановления се издават от министъра или
от овластени от него длъжностни лица.
(3) Когато нарушенията по чл. 302, 303
и 305 са извършени от министри, областни управители, председатели на държавни
агенции, председатели на държавни комисии
към Министерския съвет, ръководителите
на административните структури по чл. 19,
ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията,
създадени към Министерския съвет, актовете
за установяване на нарушения се съставят
от инспектори от Главния инспекторат, а
наказателните постановления се издават от
министър-председателя или овластено от него
длъжностно лице. Актовете за установяване
на административни нарушения се издават
от инспектори от Главния инспекторат и в
случаите, когато органите на власт по тази
алинея са делегирали своите правомощия на
свои заместници или на други длъжностни
лица от администрацията.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 78. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „включително
лицата, осъществяващи публични функции,
и организациите, предоставящи обществени
услуги“.
2. Създава се т. 6:
„6. „Поемане на разноски от административен орган“ е поемане на разноските от
юридическото лице, в структурата на което
е административният орган.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от
2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13,
42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86,
92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 27 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 41, ал. 3 думите „местонахождението на териториалната дирекция“ се заменят
с „местоизвършване на действията“.
2. В чл. 156 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ревизионният акт в частта, която не е
отменена с решението по чл. 155, може да се
обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен
срок от получаването на решението. Делото
се разглежда от административния съд, в
чийто съдебен район е постоянният адрес
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или седалището на жалбоподателя към момента на извършването на първото действие
по осъществяване на данъчно-осигурителния
контрол от органите по приходите.“
3. В чл. 160, ал. 6 се създава изречение
второ: „Решението на административния съд
по дела, по които се обжалват установени с
ревизионния акт публични вземания общо
в размер до 750 лв., в които не се включват
начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица,
и общо в размер до 4000 лв., в които не се
включват начислените лихви за забава, когато
ревизионният акт е издаден на юридически
лица, е окончателно.“
4. В чл. 161:
а) в заглавието след думата „Разноски“ се
добавя „и държавни такси“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем
материален интерес в размер на установеното
с ревизионния акт публично вземане.“
5. В чл. 187, ал. 1, т. 1 думите „местонахождението на органа по чл. 184, ал. 1, т. 1
и 2“ се заменят с „постоянния адрес или
седалището на длъжника“.
6. В чл. 197, ал. 2 думите „местонахождението на териториалната дирекция, чийто
директор го е издал“ се заменят с „постоянния
адрес или седалището на жалбоподателя“.
7. В чл. 268, ал. 1 думите „местонахождението на компетентната териториална дирекция“ се заменят с „постоянния адрес или
седалището на длъжника“.
§ 80. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42
и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.,
бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7
от 2018 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 24 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
2. В чл. 152 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд“ .
§ 81. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм.,
бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от
2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89
от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и
77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от
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2016 г. и бр. 58 и 76 от 2017 г.) в чл. 122, ал. 1
в текста преди т. 1 след думите „Министърът
на околната среда и водите“ се добавя „или
определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
§ 82. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г. и бр. 103
от 2016 г.) в чл. 35 се създава ал. 4:
„(4) Непроизнасянето на министъра на
правосъдието в сроковете по ал. 1 и прекратяването на производството пред него
подлежи на обжалване пред А дминистративния съд – София област по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Съдът
проверява само движението на производството и се произнася с определение, което
е окончателно.“
§ 83. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15
от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от
2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)
в чл. 161, ал. 1 след думите „министърът на
икономиката“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“.
§ 84. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г.,
бр. 13, 58 и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 36, ал. 7 след думите „министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
2. В чл. 38, ал. 17 след думите „министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
3. В чл. 55, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
4. В чл. 62, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
5. В чл. 70, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
6. В чл. 75, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
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7. В чл. 253, ал. 1 в текста преди т. 1
след думите „Министърът на земеделието,
храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“.
§ 85. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от
2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 30 и 38 от 2018 г.) в
чл. 124 ал. 1 се изменя така:
„(1) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните
правоотношения, както и относно налагането
на дисциплинарна отговорност се разглеждат
от съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове
за налагане на дисциплинарни наказания по
чл. 90, ал. 1, т. 1 – 4 не подлежи на касационно обжалване.“
§ 86. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18 от 2018 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 65г след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
2. В чл. 86в, ал. 3 след думата „обжалван“
се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 131, ал. 8 след думата „обжалване“
се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 192, ал. 4 след думата „обжалване“
се добавя „пред съответния административен съд“.
5. В чл. 193, ал. 2 след думата „обжалване“
се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 87. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
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37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21 и 28 от
2018 г.) в чл. 35, ал. 2 думите „Върховния
административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област“.
§ 88. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г.,
бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от
2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,
бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г.,
бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и
66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35,
48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.,
бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 38 и
57 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 9 изречение първо се изменя
така: „Решенията на комисията могат да бъдат
обжалвани относно тяхната законосъобразност
пред Административния съд – град София в
14-дневен срок от съобщаването им.“
2. В чл. 59, ал. 6 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съда“.
3. В чл. 74л, ал. 3 в изречение първо след
думата „обжалва“ се добавя „пред Административния съд – град София“.
4. В чл. 74н, ал. 2 след думата „обжалва“
се добавя „пред Административния съд – град
София“.
5. В чл. 203, ал. 1 след думите „министъра
на енергетиката“ се добавя „пред Административния съд – град София“.
6. В чл. 224г, ал. 5 в изречение второ след
думата „обжалва“ се добавя „пред Административния съд – град София“.
7. В чл. 224д, ал. 3 в изречение второ след
думата „обжалва“ се добавя „пред Административния съд – град София“.
§ 89. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96
от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88
от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.,
бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17
и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96
и 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 44 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
2. В чл. 115б, ал. 9 думите „Върховния
административен съд“ се заменят със „съ-
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ответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 90. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и
бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 15а, ал. 7 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд“.
2. В чл. 29б:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице
от състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „Министърът на
земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице
от състава на министерството“.
3. В чл. 30, ал. 2 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд“.
4. В чл. 32а:
а) в ал. 3 в текста преди т. 1 след думите
„Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 4 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд“.
§ 91. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 57,
ал. 4, изречение първо думите „Върховния
административен съд“ се заменят със „съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 92. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от
2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31
от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и
82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82
и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23,
48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г.,
бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г.,
бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81
от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и
44 от 2018 г.) в чл. 33, ал. 5 думите „Върховния административен съд“ се заменят със
„съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 93. В Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от
2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г.,
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бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от
2015 г. и бр. 2 и 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40, ал. 3 думите „чл. 64, ал. 2“ се
заменят с „чл. 64, ал. 3“.
2. В чл. 55, ал. 2 думите „чл. 64, ал. 2“ се
заменят с „чл. 64, ал. 3“.
3. В чл. 56, ал. 2 думите „чл. 64, ал. 2“ се
заменят с „чл. 64, ал. 3“.
4. В чл. 64:
а) в ал. 1, изречение първо думите „Върховния административен съд“ се заменят с
„Административния съд – София област“ и
се създава изречение трето: „Решенията на
съда подлежат на касационно обжалване пред
Върховния административен съд.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен
съд се определят в размера на таксите, дължими за производствата пред Комисията за
защита на конкуренцията. Държавните такси
за отмяна на влезли в сила съдебни актове
и по частни жалби се определят по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Определенията на Комисията, за които
това е предвидено, могат да бъдат обжалвани
относно тяхната законосъобразност от страните в производството по реда за обжалване
на решенията на Комисията. Определенията
се обжалват в 7-дневен срок от съобщаването
им по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Административния съд – София
област.“
5. В чл. 69 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За производствата по закона се дължат
държавни такси и разноски. Държавните такси
пред Комисията за защита на конкуренцията
за производствата по закона се утвърждават
от Министерския съвет.
(2) Държавните органи и органите на
местното самоуправление дължат такси и
разноски по производството.“
6. В чл. 97, ал. 2 в изречение трето думите „пред Върховния административен съд в
7-дневен срок от съобщаването му по реда
на Административнопроцесуалния кодекс“ се
заменят с „по реда на чл. 64, ал. 3“.
7. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
„(2) Имуществените санкции, периодичните санкции и глобите по закона се налагат
с решение на комисията, което подлежи на
обжалване по реда на чл. 64, ал. 1.“
§ 94. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от
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2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 58 и 96
от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 66а:
„Ч л. 66а. Изда дени те по реда на този
раздел общи или индивидуални административни актове подлежат на обжалване пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на околната среда и водите“
се добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
3. В чл. 80 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 95. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от
2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и
бр. 7, 15, 24 и 27 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 13, ал. 3, изречение първо думите
„Върховния административен съд“ се заменят
с „Административния съд – София област,
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс“.
2. В чл. 15, ал. 4 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В чл. 16, ал. 4 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
4. В чл. 17, ал. 4 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 96. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38,
44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от
2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33,
59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от
2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22 и 51 от 2018 г.) в
чл. 103 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се добавя „освен ако съдът
не реши друго“.
2. Създава се ал. 15:
„(15) Индивидуалните административни
актове по ал. 2 могат да се оспорват пред
тричленен състав на Върховния административен съд относно законосъобразността им.
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Съдът се произнася по жалбата в 40-дневен
срок от образуване на съответното първоинстанционно или касационно производство.“
§ 97. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от
2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38
и 54 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 44:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“;
б) в ал. 2 след думите „Министърът на
здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“.
2. В чл. 54, ал. 2 след думите „министърът
на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“.
§ 98. В Закона за културното наследство
(обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „Министърът на културата“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
2. В чл. 63 думите „в 14-дневен срок от
съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „пред
съответния административния съд в 14-дневен
срок от съобщаването им“.
3. В чл. 66, ал. 3 след думата „обжалват“
се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 67, ал. 5 след думата „обжалват“
се добавя „пред съответния административен съд“.
5. В чл. 74, ал. 2 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
6. В чл. 76, ал. 2, т. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“.
7. В чл. 84, ал. 9 след думата „обжалван“
се добавя „пред съответния административен съд“.
8. В чл. 104, ал. 1 след думата „оспорват“
се добавя „пред съответния административен съд“.
9. В чл. 116, ал. 5 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
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10. В чл. 120, ал. 6 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
11. В чл. 121, ал. 3 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
12. В чл. 130, ал. 3 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
13. В чл. 157 след думата „обжалва“ се
добавя „пред съответния административен
съд“ и изречение второ се заличава.
14. В чл. 192, ал. 2, изречение второ след
думата „обжалват“ се добавя „пред съответния
административен съд“.
§ 99. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113
от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36,
65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.;
изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г.,
бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и
100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47
от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от
2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 18
от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 48:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение първо
след думите „министърът на здравеопазването“
се добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите
„Министърът на здравеопазването“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“;
в) в ал. 3 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя
„пред съответния административен съд“.
2. В чл. 51:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите
„Министърът на здравеопазването“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „министъра на
здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“;
в) в ал. 3 след думите „минист ъра на
здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“;
г) в ал. 4 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя
„пред съответния административен съд“.
§ 100. В Закона за медиацията (обн., ДВ,
бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 86 от 2006 г. и бр. 9
и 27 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 8:
а) в ал. 3 след думите „Министърът на
правосъдието“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато лицето – кандидат за медиатор, и организацията, която кандидатства да
обучава за медиатори, не отговарят на нормативните изисквания, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството отказва
със заповед вписването в Единния регистър
на медиаторите, съответно одобряването.
Заповедта може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред
съответния административен съд.“
2. В чл. 8а:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
правосъдието“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 4 след думите „министъра на
правосъдието“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато отпадне някое от изискванията
на чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно
лице издава заповед, с която заличава медиатора от Единния регистър на медиаторите.
Заповедта може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред
съответния административен съд.“
§ 101. В Закона за меценатството (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и
80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42
от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г.,
бр. 74 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1, изречение първо след
думите „министъра на културата“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 3 след думите „Административнопроцесуа лни я кодекс“ се добавя „пред
съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на касационно
обжалване.“
3. В чл. 14 след думите „министъра на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“.
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4. В чл. 15:
а) в ал. 3 след думите „минист ъра на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 4 след думите „Административно
процесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния
съд не подлежи на касационно обжалване.“
5. В чл. 34:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 навсякъде след думите „министъра
на културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“.
6. В чл. 35, ал. 2 след думите „Министърът
на културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“.
7. В чл. 36 в ал. 1 и 2 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава
на министерството“.
8. В чл. 39:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 3 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) в ал. 4 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
г) в ал. 5 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Заповедта по ал. 3 на министъра на
културата или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. Решението на административния
съд не подлежи на касационно обжалване.“
9. В чл. 40:
а) в ал. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „Министърът на
културата“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“.
§ 102. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и
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61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.;
изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от
2018 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
„(4) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния
съд по седалище на органа. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението
му подлежи на касационно обжалване по реда
Административнопроцесуалния кодекс пред
съответния административен съд.“
2. В чл. 158 в текста преди т. 1 след думите
„Министърът на вътрешните работи“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
3. В чл. 169, ал. 1 след думите „Министърът
на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава
на министерството“.
4. В чл. 204, т. 1 след думите „министъра
на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава
на министерството“.
5. В чл. 207, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице
от състава на министерството“.
6. В чл. 211 в изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния
административен съд“ и се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
по спорове за налагане на дисциплинарни
наказания по чл. 197, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 не
подлежи на касационно оспорване.“
§ 103. В Закона за младежта (обн., ДВ,
бр. 31 от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г., бр. 14
от 2015 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 27, ал. 1 след
думите „министърът на младежта и спорта“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
§ 104. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от
2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 50 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) в чл. 87,
ал. 2 се създава изречение второ: „Решението
на административния съд е окончателно.“
§ 105. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69
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от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 50 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
„(4) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на Съвета
на нотариусите по реда на чл. 18а, ал. 10
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – София област, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 34б:
а) в а л. 4 изречение второ се измен я
така: „Заповедта се съобщава на нотариуса,
на Съвета на нотариусите и на Върховната
административна прокуратура по реда на
чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедта за преместване може да се
обжалва от Съвета на нотариусите, когато
преместването е станало в нарушение на
законовите изисквания. Отказът за преместване може да се обжалва от нотариуса. В
тези случаи обжалването се извършва пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
3. В чл. 46, ал. 6 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 106. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15,
17, 24, 30 и 49 от 2018 г.) в чл. 220 се правят
следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За производствата по тази глава пред
Комисията за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд се дължат
държавни такси и разноски, определени с
тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред
Върховния административен съд се определят
в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита
на конкуренцията. Държавни такси за отмяна
на влезли в сила съдебни актове и за частни
жалби пред Върховния административен съд
се определят по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 107. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
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2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и
105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г. и бр. 13 и
96 от 2017 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 15, ал. 5 се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
е окончателно.“
2. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
е окончателно.“
3. В чл. 46, ал. 5 се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
е окончателно.“
§ 108. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от
2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от
2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от
2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г.,
бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и
77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53
и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57
от 2015 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2, изречение първо думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят
със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“;
б) в ал. 4, изречение трето думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят
със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“.
2. В чл. 28 ал. 3 и 4 се отменят.
3. Член 29 се отменя.
4. В чл. 30, ал. 3 думите „22 и чл. 29, ал. 2“
се заменят с „и чл. 22“.
5. Член 31 се отменя.
§ 109. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм.,
бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112
от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и
64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и
103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от
2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г.
и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20а, ал. 3 след думата „обжалва“
се добавя „пред административния съд“ и
се създава изречение второ: „Решението на
административния съд е окончателно.“
2. В чл. 24а се създава изречение второ:
„Решението на съда не подлежи на касационно обжалване.“
3. В чл. 38, ал. 2 се създава изречение
второ: „Решението на съда не подлежи на
касационно обжалване.“
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4. В чл. 40, ал. 3 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“ и изречение
второ се изменя така: „Решението подлежи
на касационно обжалване пред Върховния
административен съд.“
§ 110. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32
от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 10 от 2018 г.) в
чл. 44, ал. 1 след думата „обжалва“ се добавя
„пред съответния административен съд“ и
се създава изречение второ: „Решението на
административния съд е окончателно.“
§ 111. В Закона за опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от
2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и
82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г.
и бр. 53 от 2018 г.) в чл. 99 се създава ал. 12:
„(12) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по
ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем
материален интерес.“
§ 112. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98
и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и
бр. 7 от 2018 г.) чл. 251 се изменя така:
„Чл. 251. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва
пред съответния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд
по спорове за налагане на дисциплинарни
наказания по чл. 244, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 не
подлежи на касационно обжалване. Обжалването не спира изпълнението.“
§ 113. В Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от
2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86
от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36, 37
и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82
от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г. и бр. 96

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 21, ал. 8 в текста преди т. 1 след
думите „Министърът на енергетиката“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“.
2. В чл. 22д, ал. 3 след думите „министърът
на енергетиката“ се добавя „или определено
от него длъжностно лице от състава на министерството“.
3. В чл. 22ж, ал. 1 след думите „министърът
на енергетиката“ се добавя „или определено
от него длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 54, ал. 2 след думите „Министърът
на енергетиката“ се добавя „или определено
от него длъжностно лице от състава на министерството“.
5. В чл. 75:
а) в ал. 5 след думите „Министърът на
енергетиката“ се добавя „или определено от
него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) Решенията по предходните алинеи
се съобщават на заинтересованите страни
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс. Решението може да се обжалва пред
съответния административен съд по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Решен ие т о н а а д м и н ис т рат и вн и я с ъ д е
окончателно и не подлежи на касационно
обжалване.“
§ 114. В Закона за правната помощ (обн., ДВ,
бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17
и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и
99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 и
56 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 25, ал. 2, изречение второ след
думата „обжалва“ се добавя „пред съответния
административен съд“ и се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
е окончателно.“
2. В чл. 33, ал. 7 след думата „оспорване“
се добавя „пред съответния административен
съд“ и се създава изречение второ: „Решението
на административния съд е окончателно.“
3. В чл. 44, ал. 6 след думата „обжалване“
се добавя „пред съответния административен
съд“ и се създава изречение второ: „Решението
на административния съд е окончателно.“
§ 115. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
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2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и
103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г.
и бр. 7, 27 и 44 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 28а, ал. 5 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област“.
2. В чл. 38, ал. 1 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област“.
§ 116. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8
и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г.,
бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58,
63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 27 и 55 от
2018 г.) в чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министърът на
земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице
от състава на министерството“.
2. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определено от него длъжностно
лице от състава на министерството“;
б) в изречение второ след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се
добавя „или определеното от него длъжностно лице от състава на министерството“, а
след думите „Административнопроцесуалния
кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В ал. 7 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Органът по ал. 6“.
4. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“
се заменят с „Органът по ал. 6“.
§ 117. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108
от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 54 от
2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 след думите „министъра
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
2. В чл. 9, ал. 5 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд“.
3. В чл. 37, ал. 4, изречение второ думите
„Върховния административен съд“ се заменят
със „съответния административен съд“.
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4. В чл. 65, ал. 1 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
§ 118. В Закона за собствеността и пол
зването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
Решения № 7 и № 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от
2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и
99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от
2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от
2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31,
61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и
58 от 2017 г. и бр. 42 и 55 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 12, ал. 6 след думите „министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
2. В чл. 14, ал. 1, т. 2 в изречение шесто
накрая се добавя „или определено от него
длъжностно лице от състава на министерството“.
3. В чл. 20, ал. 2, изречение първо след
думите „министърът на земеделието, храните
и горите“ се добавя „или определено от него
длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 24а, ал. 3 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
5. В чл. 24б, ал. 1 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
6. В чл. 24г, ал. 3 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
7. В чл. 37в, ал. 12 накрая се добавя „или
определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
8. В чл. 37и, ал. 2 след думите „Министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“.
§ 119. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
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от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г. и
бр. 37 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 23 в текста преди т. 1 след думите
„Министърът на туризма“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава
на министерството“.
2. В чл. 24 ал. 9 се изменя така:
„(9) Отказът за откриване на процедура
за учредяване на ОУТР може да се обжалва
пред съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.“
§ 120. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.;
Решение № 8 на Конституционния съд от
1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от
1998 г., бр. 51 и 81 о т 1999 г., бр. 53 о т
2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34,
36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г.,
бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и
96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87
и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21
и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г. и бр. 91 и 96 от 2017 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1 след думите „Министърът
на младежта и спорта“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава
на министерството“.
2. В чл. 17г, ал. 1 след думата „обжалване“
се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 121. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58, 63
и 92 от 2017 г. и бр. 59 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а, ал. 4 след думите „Министърът
на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“.
2. В чл. 32:
а) в ал. 6 след думите „Министърът на
здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на
министерството“, а след думите „министърът
на земеделието, храните и горите“ се добавя
„или определено от него длъжностно лице от
състава на министерството“;
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б) в ал. 7 след думата „обжалва“ се добавя
„пред съответния административен съд“.
3. В чл. 51:
а) в ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. министъра на земеделието, храните и
горите или министъра на здравеопазването
или определени от тях длъжностни лица от
състава на съответното министерство, когато
стойността на храните е над 100 000 лв.“;
б) в ал. 3 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 122. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39
от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49
от 2012 г. и бр. 86 и 103 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 в изречение второ думите
„Гражданския процесуален кодекс“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс“ и
се създава изречение трето: „Заповедта подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 31, ал. 2 се създава изречение
второ: „Заповедта може да се обжалва пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 123. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14, 24 и
56 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8а, ал. 4, изречение второ думите
„Административнопроцесуалния кодекс“ се
заменят с „чл. 46“.
2. В чл. 42в, ал. 2 думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „чл. 46“.
3. В чл. 46, ал. 2 след т. 3 думите „Върховния административен съд, чието решение
е окончателно“ се заменят със „съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението
на съда е окончателно.“
4. В чл. 55, ал. 3 думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „чл. 46“.
§ 124. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
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бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54,
61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и
105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г.,
бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.;
изм., бр. 17, 30, 46 и 53 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създава се чл. 69г:
„Придобиване право на пенсия от съдии,
прокурори и следователи
Чл. 69г. (1) Съдиите, прокурорите и следователите, които към 31 декември 2018 г.
имат поне 35 години общ юридически стаж,
от които поне две трети осигурителен стаж
в органите на съдебната власт, могат да
подадат заявление за пенсиониране до 31
декември 2020 г. включително, независимо
от възрастта им.
(2) Ако лицата по ал. 1 прекратят трудовия
си договор по реда на чл. 165, ал. 1, т. 2 от
Закона за съдебната власт, получават пълния
размер на следващата им се пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението
по чл. 225, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
2. В чл. 119 накрая се добавя „с изключение
на постановените по жалби срещу актовете
по чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „е“.
§ 125. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24,
30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104
от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г. и бр. 85
от 2017 г.) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „административните съдилища или пред Върховния административен
съд в зависимост от органа, който е издал
акта“ се заменят със „съответния административен съд“.
2. В ал. 2 думите „административните
съдилища“ се заменят със „съответния административен съд“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Решението на административния съд
не подлежи на касационно оспорване.“
§ 126. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
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2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38, ал. 1 думите „тричленен състав на Върховния административен съд“ се
заменят с „административния съд по местонахождението на имота“.
2. В чл. 80а, ал. 3, изречение първо след
думата „обжалване“ се добавя „пред административния съд по местонахождение на имота“.
§ 127. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107
от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм., бр. 45,
88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от
2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99
от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г.,
бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 77 от
2010 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 6, изречение първо думите „Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд,
а тези на министрите – в същия срок пред
Върховния административен съд“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс пред
съответния административен съд“.
§ 128. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109
от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и
95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и
58 от 2017 г. и бр. 2 и 18 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 33а се създава ал. 6:
„(6) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се одобрява
или изменя окончателният специализиран
слой „Площи, допустими за подпомагане“,
подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 33б се създава ал. 6:
„(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния
специализиран слой „Постоянно затревени
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площи“ подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 129. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17, 30 и 40 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) Административният договор
с физически или юридически лица по чл. 45
се сключва, изменя и прекратява съгласно
закона, НРД и Правилника за устройството
и дейността на НЗОК, а за договорите за
лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, за медицински изделия
и за диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната с притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, в съответствие с условията и реда
по чл. 45, ал. 15.
(2) Ако за сключването на административния
договор в специален закон или подзаконов нормативен акт се изисква предварително съгласие
или мнение на друг административен орган,
договорът поражда действие, след като съответният административен орган даде съгласие
или мнение в предвидената в закона форма.
(3) Ако в установения в специалния закон
срок другият административен орган не се
произнесе, се прилага чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Договорите, сключени между Националната здравноосигурителна каса, съответно
Регионална здравноосиг у рителна каса по
чл. 45 с физически или юридически лица, са
административни договори. За тях чл. 19б
и чл. 19в от Административнопроцесуалния
кодекс не се прилагат.“
2. В чл. 75:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Арбитражът по ал. 1 – 4 не е задължителен, освен ако арбитражната комисия
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не се е сформирала при условията на ал. 5
в двуседмичен срок от писмената покана на
директора на съответната РЗОК до съответните лица и организации.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Арбитражната комисия се произнася
с решение в двуседмичен срок от получаване
на преписката.“
3. В чл. 80ж, ал. 7 след думите „ал. 6“ се
добавя „когато е издаден от министъра на здравеопазването“, а след думата „обжалване“ се
добавя „пред съответния административен съд“.
§ 130. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52
и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и
74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от
2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от
2017 г. и бр. 7 и 17 от 2018 г.) в чл. 13 се
създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато директорът на регионалната
дирекция „Социално подпомагане“ не се е
произнесъл по жалбата или я е отхвърлил,
заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.
(7) Когато директорът на регионалната
дирекция „Социално подпомагане“ е решил
въпроса по същество, решението му може да
се обжалва пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Решението на административния съд
е окончателно.“
§ 131. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98
от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40
от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г.
и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 17а, ал. 3 след думата
„обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение
второ: „Решението на съда е окончателно.“
§ 132. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8,
39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г., бр. 51, 81 и
97 от 2016 г., бр. 13 и 97 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 88 ал. 5 се изменя така:
„(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от заинтересованите лица и организации в
7-дневен срок чрез министъра на вътрешните
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работи пред съответния административен
съд по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 91, ал. 1 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 133. В Закона за семейни помощи за
деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120
от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от
2016 г., бр. 99 от 2017 г. и бр. 30 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване пред съответния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Решението на съда е окончателно.“;
б) досегашната ал. 6 става нова ал. 7.
2. В чл. 14а, ал. 1 се създава изречение
трето: „Решението на административния съд
е окончателно.“
§ 134. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86
и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от
2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15,
20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм.,
бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г.,
бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от
2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85,
86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30, 42 и 59 от
2018 г.) в чл. 36, ал. 7, изречение второ думите
„Върховния административен съд“ се заменят
със „съответния административен съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 135. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.,
бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 4, ал. 8, изречение първо след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния
административен съд“.
2. В чл. 11, ал. 8 след думата „обжалван“ се
добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 26, ал. 6 след думата „общини“ се
добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:
„(1) Издаденото разрешение, решението за
изменение и/или допълнение, отказът да се
издаде, измени и/или допълни разрешението,
отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат се обжалват пред
съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
5. В чл. 78 ал. 13 се изменя така:
„(13) Решението по ал. 12 подлежи на обжалване пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
6. В чл. 80 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред съответния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
7. В чл. 93, ал. 1 след думата „обжалват“ се
добавя „пред съответния административен съд“.
8. В чл. 108, изречение първо след думата
„обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
9. В чл. 129, ал. 5, изречение първо след
думата „обжалва“ се добавя „пред съответния
административен съд“.
§ 136. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34
от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95
и 103 от 2017 г. и бр. 15, 20, 24 и 27 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 109, ал. 4, изречение трето думите
„Върховния административен съд“ се заменят
с „Административния съд – София област“.
2. В чл. 265 се създава ал. 5:
„(5) Индивидуалните административни
актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред
съответния административен съд.“
§ 137. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и
101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.,
бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105
от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67
и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г.,
бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г.,
бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42,
62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г.
и бр. 7, 15, 20 и 24 от 2018 г.) в чл. 213 се
създава ал. 5:
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„(5) Индивидуалните административни
актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред
Административния съд – София област.“
§ 138. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62 от 2016 г.,
бр. 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95
и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24 и 27 от 2018 г.)
в чл. 588, ал. 4 накрая се добавя „и подлежат на обжалване пред Административния
съд – София област“.
§ 139. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г. и бр. 15
от 2018 г.) в чл. 21, ал. 4, изречение второ
накрая се добавя „и подлежи на обжалване
пред Административния съд – София област“.
§ 140. В Закона за пощенските услуги (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19,
88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от
2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от
2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г. и бр. 97
от 2017 г.) в чл. 15, ал. 2 думите „Върховния
административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“.
§ 141. В Закона за техническите изискв ания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.,
бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г.
и бр. 12 от 2018 г.) в чл. 16 думите „Върховния
административен съд“ се заменят със „съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 142. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82,
85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от
2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74,
75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.,
бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от
2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г.,
бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11,
54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17, 55 и 59
от 2018 г.) в чл. 172, ал. 5 се създава изречение
второ: „Решението на административния съд
не подлежи на обжалване.“
§ 143. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
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69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от
2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и
98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от
2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58
и 96 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 71 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
2. В чл. 77, ал. 3 след думата „обжалва“
се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 82 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 102, ал. 4 след думата „срок“ се добавя „пред съответния административен съд“.
5. В чл. 199, ал. 6 след думата „лица“ се добавя „пред съответния административен съд“.
§ 144. В Закона за лова и опазване на
дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм.,
бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88
от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от
2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80
и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8,
19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от
2013 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г.,
бр. 58 и 63 от 2017 г. и бр. 17 и 61 от 2018 г.)
в чл. 7 се създава ал. 8:
„(8) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване пред Административния
съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 145. В Закона за насърчаване на научните
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в
чл. 29, ал. 4 след думата „сключва“ се добавя
„административен“ и се създава изречение
второ: „Споровете относно ск лючването,
изпълн ението, изменението и прекратяването
на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 146. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
(обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и
102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от
2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 17 и 58 от 2015 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 11, ал. 6 след думата „обжалвани“
се добавя „пред Административния съд – град
София“.
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2. В чл. 24, ал. 8 след думата „обжалват“
се добавя „пред Административния съд – град
София“.
§ 147. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28, 94 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и
98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от
2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд
от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от
2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г.
и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 33, ал. 7 след думата
„кандидат“ се добавя „административен“ и се
създава изречение второ: „Споровете относно
ск лючването, изпълнението, изменението
и прекратяването на договора се решават
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 148. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм.,
бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15 и
49 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В глава четвърта, раздел IX се създава
чл. 123а:
„Чл. 123а. (1) Председателят на Върховния
административен съд може да командирова
след взето становище от директора на Националния институт на правосъдието за срок от
една година съдия от Върховния административен съд или от административните съдилища, който текущо да наблюдава и практиката
на Съда на Европейския съюз, на Общия съд
на Европейския съюз и на Европейския съд
по правата на човека.
(2) На командирования съдия следва да
бъде осигурена възможност текущо да наблюдава и практиката на Съда на Европейския
съюз, на Общия съд на Европейския съюз и
на Европейския съд по правата на човека,
като му се осигури достъп до дела, участие
и посещение на конференции, семинари и
други мероприятия, свързани с дейността на
тези съдилища и с прилагането на правото на
Европейския съюз в областта на административното правораздаване. Командированият
съдия периодично изпраща систематизирана
информация до Върховния административен
съд и административните съдилища, като
подбира решения на тези съдилища, както
и подходящи статии и издания, свързани
с прилагането на правото на Европейския
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съюз, от носими к ъм а дминист рат ивното
правораздаване.
(3) Командированият съдия се избира след
провеждане на конкурс по правила, приети
от председателя на Върховния административен съд.
(4) Висшият съдебен съвет обезпечава по
искане на председателя на Върховния административен съд необходимите средства
за командирования съдия, като коригира
бюджета на Върховния административен съд.
(5) Командированият съдия изпраща информа ц и я на На ц иона л н и я и нс т и т у т на
правосъдието за подходящи мероприятия,
свързани с прилагането на европейското право
и относими към административното правораздаване, и съдейства за организирането на
подходящи обучения на административните
съдии от България, когато в организирането им
участват Съдът на Европейския съюз, Общият
съд на Европейския съюз и Европейският съд
по правата на човека.
(6) След получаване на съответната информация от командирования съдия директорът
на Националния институт на правосъдието
предприема действия по изготвяне на програма за провеждане на текущи обучения
на магистрати, свързани с прилагането на
европейското право в областта на административното правораздаване с цел поддържането и повишаването на професионалната им
квалификация.“
2. Член 328и се изменя така:
„Чл. 328и. (1) Заповедта на министъра на
правосъдието може да се обжалва от лицето,
на което е наложено дисциплинарно наказание, и от вносителя на предложението пред
съответния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата не спира изпълнението, освен
ако административният съд реши друго.
(3) Жалбата се разглежда от съответния
административен съд в двумесечен срок от
постъпването в съда.
(4) Решението на съответния административен съд подлежи на касационно обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването му пред
тричленен състав на Върховния административен съд и се разглежда в двумесечен срок
от постъпването на касационната жалба.“
§ 149. (1) Образуваните преди влизането в
сила на този закон административни дела в
административните съдилища и във Върховния
административен съд се довършват в същите
съдилища по досегашния ред.
(2) В 4-годишен срок от влизането в сила
на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в закрито заседание дело,
образувано по касационна жалба, подадена
след влизане в сила на този закон, той се про-
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изнася с определение или решение по чл. 221,
ал. 1 в едногодишен срок от образуване на
делото, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за
определени видове производства. В случай на
нередовности на касационната жалба срокът
за произнасяне тече от отстраняването им.
Срокът спира да тече по време на съдебната
ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс или специален закон
предвижда по-кратки срокове за определени
видове производства.
(3) В 4-годишен срок от влизането в сила
на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в открито заседание дело,
образувано по касационна жалба, подадена
след влизане в сила на този закон, той насрочва заседанието по реда на чл. 217, ал. 3 в
срок не по-дълъг от 6 месеца от постъпването
на жалбата в съда. В случай на нередовности
на касационната жалба срокът за насрочване
тече от отстраняването им. При отлагане на
делото следващото заседание се насрочва в
срок не по-дълъг от 4 месеца от датата на
първото заседание. Сроковете спират да текат
по време на съдебната ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс
или специален закон предвижда по-кратки
срокове за определени видове производства.
(4) Съдебните производства по спорове
относно недействителност, изпълнение, изменение или прекратяване на административни договори, сключени преди влизането
в сила на този закон, с изключение на тези
по Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс пред гражданските
съдилища.
§ 150. Образуваните до обнародването на
този закон в „Държавен вестник“ административни дела по чл. 41, ал. 3, чл. 156, ал. 1,
чл. 160, ал. 6, чл. 187, ал. 1, чл. 197, ал. 2
и чл. 268, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс в административните
съдилища се довършват от същите съдилища
по досегашния ред.
§ 151. До 10 октомври 2019 г. административните органи, органите на съдебната власт,
лицата, осъществяващи публични функции,
и организациите, предоставящи обществени
услуги, осигуряват техническа възможност
исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията да се подават към тях по електронен
път съгласно чл. 18а.
§ 152. (1) До 10 октомври 2019 г. Висшият
съдебен съвет създава техническа възможност
адвокатите да изпълнят задължението си по
чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните
си адреси по електронен път посредством
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електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
(2) Адвокатите заявяват пред Висшия съдебен съвет обстоятелствата, подлежащи на
вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 до 6 месеца
от деня на обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
§ 153. В срок до два месеца от обнародването на този закон в „Държавен вестник“
органите по чл. 307 определят длъжностните
лица, които да издават актовете и наказателните постановления.
§ 154. (1) В срок до 1 юли 2019 г. Висшият
съдебен съвет обезпечава необходимия брой
административни съдии.
(2) В срок до 1 януари 2021 г. Висшият
съдебен съвет, Върховният административен
съд, Административният съд – град София,
и Административният съд – София област,
получават необходимия сграден фонд за обезпечаване и осъществяване на дейността им
съобразно натовареността и разпределението
на делата.
§ 155. До 10 октомври 2019 г. съобщенията
и призоваванията се извършват по досегашния ред.
§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и
§ 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2,
които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила
два месеца след обнародването на този закон
в „Държавен вестник“;
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и
153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 25 юли 2018 г. и на 13 септември 2018 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8394

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и
изпитите на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
комисия за разглеждане на постъпили сигнали
от граждани за обучението и изпитите на кан-
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дидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство,
до 28 септември 2018 г. включително.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8410

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Янев Панчев като
член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
НАТО.
2. Избира Петър Бойков Витанов за член
на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8411

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Бойков Витанов
като заместващ представител в постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Явор Руменов Божанков за заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 септември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8412
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 216
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам професор д-р Чавдар Крумов
Славов, дмн, с орден „Стара планина“ първа
степен за неговите изключително големи
заслуги за медицинската наука и практика
в Република България и за съществените му
постижения в областта на урологията.
Издаден в София на 11 септември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8382

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които
се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от
1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от
2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1
и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от
2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от
2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г., бр. 18 и 40
от 2015 г., бр. 17 от 2016 г. и бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 8 се създава т. 19:
„19. стойността на възстановените разходи за
транспорт на педагогическите специалисти от
местоживеенето им до местоработата и обратно
или за наем по месторабота по чл. 219, ал. 5
от Закона за предучилищното и училищното
образование.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
8383
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна
банка и на нейния устав
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. – ДВ,
бр. 8 от 2017 г. В сила за Република България
от 20 декември 1990 г.)
Правителствата на Република България,
Унгарската Република, Социалистическа република Виетнам, Република Куба, Монголската Народна Република, Република Полша,
Румъния, Съюза на Съветските Социалистически Републики, Чешката и Словашката
Федеративна Република,
отчитайки промените в икономическото
сътрудничество на страните,
се договориха за следното:
Член I
Съгласно член XХVI от Споразумението
за основаването на Международната инвестиционна банка от 10 юли 1970 г. се внасят
следните промени в посоченото Споразумение:
1. Преамбюлът да се изложи в следната
редакция:
„Правителствата на Република България,
Унгарската Република, Социалистическа република Виетнам, Република Куба, Монголската Народна Република, Република Полша,
Румъния, Съюза на Съветските Социалистически Републики, Чешката и Словашката
Федеративна Република,
като се ръководят от интересите за ефективно развитие на икономиките на Договарящите се Страни,
се договориха за следното:“.
2. Трети абзац на член I да се изложи в
следната редакция:
„За членки на Банката могат да се прие
мат и други страни, междудържавни банкови,
финансови и икономически организации. В
дейността на Банката могат да участват и
други банкови и финансови организации на
основание на специален статут, определен за
тях от Съвета на Банката.
Редът за постъпване на член в Банката се
определя съгласно член XXIII на настоящото
Споразумение.“
Четвърти абзац на член I да се изложи,
както следва:
„Дейността на Банката се осъществява на
основата на равноправие на нейните членове
и уважение към суверенитета на страните.“
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3. Първи абзац на член II да се изложи в
следната редакция:
„Основна задача на Банката е отпускането на кредити на търговски принцип за
осъществяването на съвместни инвестиционни проекти и програми за развитие от
страна на няколко заинтересовани членове
на Банката, за изгра ж дане на обекти за
развитие на националните икономики на
страните – членки на Банката, както и за
провеж дане на меропри яти я, свързани с
участието на членовете на Банката в световните икономически връзки, и за други
цели, определяни от Съвета на Банката и
отговарящи на задачите на Банката.“
Втори абзац на член II да се изложи в
следната редакция:
„В дейността си Банката следва да се ръководи от необходимостта за осигуряване на
ефективно използване на ресурсите, гарантиране на платежоспособността по нейните
задължения, отчитането на финансовото положение на кредитополучателите и строгата
отговорност за връщането на отпуснатите от
Банката кредити.“
Четвърти абзац на член II се заличава.
Пети абзац на член II да се изложи, както
следва:
„Дейността на Банката трябва да съдейства
за развитието на икономиките на странитечленки и на взаимните външноикономически връзки между тях на пазарна основа, за
осъществяване структурното преобразуване
на техните икономики и за включването на
страните-членки в системата на световното
стопанство.“
4. Точки 1 и 2 на член III да се изложат в
следната редакция:
„1. Уставният капитал на Банката се определя като сума в размер на 1,300 млрд. екю.
Той се формира в свободно конвертируема
валута, както и в националната валута на
страните-членки или в злато. При това делът
на националните валути в уставния капитал
не надхвърля 5 %.
2. Дяловите вноски (квотите) на Договарящите се Страни в уставния капитал представляват за:
(млн. екю)
Република България
123,0
Унгарска Република
121,4
Социалистическа Република
Виетнам
4,7
Република Куба
23,4
Монголска Народна Република
6,2
Република Полша
175,5
Румъния
76,7
Съюз на Съветските
Социалистически
Републики
580,7
Чешка и Словашка Федеративна
Република
188,4
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Срещу размера на дяловите вноски (квотите) на страните-членки упълномощените
банки на тези страни издават на Банката
облигации.“
Точки 3 и 4 на член III се заличават.
Точка 5 на член III да се изложи, както
следва:
„Уставният капитал може да бъде увеличен
по решение на Съвета на Банката. Редът и
сроковете за съответните вноски се определят
от Съвета на Банката.“
Точка 6 на член III да се изложи в следната редакция:
„Уставният капитал може да бъде увеличен
и при приемането на нов член на Банката със
сумата на неговата дялова вноска (квота) в
този капитал. Сумата, редът и сроковете за
вноската се определят от Съвета на Банката
след съгласуване със съответния член.“
5. Член V да се изложи, както следва:
„В Банката могат да бъдат създавани
специални фондове за сметка на ресурси на
заинтересованите страни и организации.“
6. Член VI да се изложи в следната редакция:
„Банката може да привлича средства в свободно конвертируема валута, в националната
валута на заинтересованите страни – членки
на Банката, посредством получаването на
финансови и банкови кредити и заеми, емитирането на облигационни заеми, на други
ценни книжа, приемането на влогове, както
и под други форми.“
7. Член VII да се изложи в нова редакция:
„1. Банката отпуска кредити за целите,
предвидени в член II на настоящото Споразумение.
2. Обекти на кредитиране представляват:
– строителство, разширяване, модернизиране, реконструиране и техническо пре
въоръжаване на предприятия;
– извършване на проектно-изследователски дейности, непосредствено свързани с капиталовложения и производство на продукция,
както и извършване на развойна дейност;
– внедряване на нови технологични проекти;
– усвояване на промишленото производство на нова продукция;
– дейност по внедряване, включително
придобиване и усвояване на лицензи;
– извършване на лизингови операции.
3. Кредити се отпускат:
– на банки, стопански организации и
предприятия от страните – членки на Банката,
независимо от формата на тяхната собственост;
– на международни организации и съвместни предприятия, в които участват страните – членки на Банката;
– на банки и икономически организации
от други страни.
4. Банката отпуска кредити на кредитополучатели, притежаващи съгласно тяхното
национално законодателство правото да получават валутни кредити от чуждестранни банки.
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5. Банката може да издава гаранции, да
участва със собствени средства в синдикирани кредити, свързани с осъществяването на
съвместни проекти, да извършва операции с
ценни книжа (включително и тяхното емитиране), да участва в капитала на предприятия,
банки, финансови и други организации, както
и да извършва подготовката на проекти за
финансиране и да извършва експертизи и
оказва консултантски услуги.“
8. Член VIII се заличава.
9. Първи и втори абзац на член XI да се
изложат в един абзац в следната редакция:
„Банката има право да влиза в контакти и да
установява делови отношения на равноправна
основа с международни финансово-кредитни
и други международни институции, с икономически организации от страните – членки на
Банката, както и с други банки и организации.“
Трети абзац на член XI да се изложи,
както следва:
„Естеството и формите на тези отношения се определят от Управителния съвет на
Банката.“
10. Член XII се заличава.
11. Втори абзац от точка 4 на член XIII
да се изложи:
„Банката не носи отговорност за задълженията на своите членове, както и членовете
на Банката не носят отговорност за задълженията на Банката.“
12. Да се изложи, както следва, втори абзац
на член XIV:
„Като се имат предвид интересите за понататъшно развитие и усъвършенстване на
дейността на Банката в Устава на Банката
могат да се правят промени със съгласието
на членовете на Банката по препоръка на
Съвета на Банката.“
13. Точка 1 на член XVI да се изложи,
както следва:
„На представителите на страните в Съвета
на Банката при изпълнение на служебните им
задължения се предоставят на територията
на всяка от страните – членки на Банката,
следните привилегии и имунитети“ – следва
съгласно текста.
Точка 2 на член XVI да се изложи в следната редакция:
„Привилегиите и имунитетите, предвидени
в настоящия член, се предоставят на изброените в него лица изключително в интерес на
служебните им задължения. Всеки член на
Банката има право и е задължен да се откаже от имунитета на свой представител във
всички случаи, когато според него имунитетът
пречи на осъществяването на правосъдие и
отказването от имунитет няма да накърни
постигането на целите, за които той е бил
предоставен.“
14. Втори абзац на член XIX да се изложи
в следната редакция:
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„Съветът се състои от представители на
членовете на Банката.“
Трети абзац на член XIX да се изложи в
следната редакция:
„Всеки член на Банката има право на
един глас в Съвета независимо от размера
на неговата вноска в капитала на Банката.“
Четвърти абзац на член XIX да се изложи
в следната редакция:
„Съветът на Банката взема решения по
изброените в Устава на Банката принципни
въпроси от дейността на Банката единодушно,
а по останалите въпроси – с квалифицирано
мнозинство от не по-малко от 3/4 от гласовете.
При това Съветът на Банката има пълномощия
да взема решения, ако на заседание на Съвета
присъстват представители на не по-малко от
3/4 от членовете на Банката.“
15. Трети абзац на член XX да се изложи
в следната редакция:
„Управителният съвет се състои от Председател на Управителния съвет и негови заместници, назначавани от Съвета на Банката,
по правило от гражданите на членовете на
Банката, за срок от пет години.“
От пети абзац на член X X се заличава:
„въз основа на принципа на единоначалството“.
16. Първи абзац на член XXIII да се изложи, както следва:
„Желаещите да се присъединят към настоящото Споразумение съгласно член I и да
станат членки на Банката подават в Съвета
на Банката официално заявление, в което
посочват, че споделят целите и принципите в
дейността на Банката и поемат задълженията,
произтичащи от настоящото Споразумение и
Устава на Банката.“
Трети абзац на член XXIII да се изложи в
следната редакция:
„Заверено по надлежен ред копие на решението на Съвета на Банката за приемането на
нов член на Банката се изпраща на този член
и на депозитаря на настоящото Споразумение. От деня на получаване в депозитаря на
споменатия документ заедно с документа за
присъединяване новият член се счита присъединил се към Споразумението и приет за член
на Банката, за което депозитарят уведомява
другите членове на Банката и самата Банка.“
17. Член XXIV да се изложи в нова редакция:
„Всеки член може да се откаже от членството си в Банката и от участие в настоящото
Споразумение, като уведоми за това Съвета
на Банката най-малко шест месеца предварително. В рамките на този период трябва да
бъдат уредени отношенията между Банката и
съответния член по взаимните им задължения.
Прекратяването на членството в Банката не
освобождава члена от всичките му задължения към Банката до пълното им изпълнение.
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Съветът съобщава официално на депозитаря
на настоящото Споразумение за напускането
на Банката от този член.“
18. Първи абзац на член XXVI да се изложи
в следната редакция:
„Настоящото Споразумение може да бъде
променено със съгласие от страна на членовете на Банката.“
Втори абзац на член XXVI да се изложи,
както следва:
„Споразумението ще прекрати действието
си, ако не по-малко от 2/3 от членовете на
Банката заявят отказ от участие в Банката
и денонсиране на Споразумението съгласно
член XXII на настоящото Споразумение.“
19. Да се промени номерирането на членовете на Споразумението предвид направените
с настоящия Протокол промени.
Член II
Съгласно членове 31 и 32 от Устава на
Международната инвестиционна банка се внасят следните изменения в Устава на Банката:
1. Преамбюлът да се изложи в следната
редакция:
„Членки на Международната инвестиционна банка съгласно Споразумението за нейното
основаване са:
Република България, Унгарската Република, Социалистическа Република Виетнам,
Република Куба, Монголската Народна Република, Република Полша, Румъния, Съюза на
Съветските Социалистически Републики, Чешката и Словашката Федеративна Република.“
2. Член 1 да се изложи в следната редакция:
„Международната инвестиционна банка,
наричана по-надолу „Банката“, организира и
извършва кредитиране, както и други банкови
операции съгласно Споразумението за основаването на Международна инвестиционна
банка (наричано по-надолу „Споразумението“)
и нейния Устав.“
3. След първи абзац на член 2 да се добави
абзац със следното съдържание:
„Седалището на Банката е град Москва.“
4. Втори абзац на член 3 да се изложи
както следва:
„Банката не носи отговорност за задълженията на своите членове, както и членовете
не носят отговорност за задълженията на
Банката.“
5. Втори абзац на член 6 да се изложи в
нова редакция:
„За членове на Банката могат да бъдат
приети и други страни, както и международни
банкови, финансови и икономически организации. В дейността на Банката могат да участват
други банкови и финансови организации на
базата на специален статут, приеман за тях
от Съвета на Банката.
Редът за приемане на член на Банката се
определя в член XXIII на Споразумението.“
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Трети абзац на член 6 да се изложи в
следната редакция:
„Желаещите да станат членове на Банката
съгласно член 1 на Споразумението подават
в Съвета на Банката официално заявление,
в което се заявява, че споделят целите и
принципите в дейността на Банката и поемат
задълженията, произтичащи от това Споразумение и Устава на Банката.“
Пети абзац на член 6 се излага в следната
редакция:
„Всеки член на Банката може да се откаже
от членството си в нея, след като уведоми за
това Съвета на Банката най-късно шест месеца предварително. В рамките на този срок
трябва да бъдат уредени отношенията между
Банката и съответния член на Банката по
взаимните задължения.“
6. Член 7 се заличава.
7. Да се изложи член 8 в следната редакция:
„Ресурсите на Банката се създават за сметка
на членските вноски в уставния капитал на
Банката, вноски на заинтересовани членове в
специални фондове, привлечени средства във
всякакви форми от членовете на Банката и на
международните валутни пазари, прехвърляне
на част от печалбата в резервния капитал и
в собствени специални фондове на Банката.“
8. Променя се първи абзац на член 9:
„Уставният капитал на Банката е 1 милиард и 300 милиона екю. Той се формира
в свободно конвертируема валута, както и в
националната валута на страните-членки или
в злато. При това делът на националните валути в уставния капитал не надхвърля 5 %.“
Пети абзац на член 9 да се изложи в следната редакция:
„Банката издава на члена на Банката,
който е направил своята вноска в уставния
капитал, свидетелство, което представлява
потвърждение и доказателство за направената
от члена вноска.“
Шести абзац на член 9 да се изложи в
следната редакция:
„В случай на напускане на член на Банката
сумата на неговата вноска в уставния капитал
се взема предвид при уреждане на отношенията между члена и Банката във връзка с
взаимните им задължения.“
9. Член 11 да се изложи в нова редакция:
„В Банката могат да бъдат създавани специални фондове с ресурси от заинтересовани
страни и организации.
Целите, размерите, условията, редът за
създаване и функциониране на специалните
фондове се установяват със споразумения
между заинтересованите страни, организации
и Банката.“
10. Член 12 да се изложи в следната редакция:
„Банката може да привлича средства в свободно конвертируема валута, в националната
валута на заинтересованите страни – членки
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на Банката, чрез получаването на финансови
и банкови кредити и заеми, емитирането на
облигационни заеми и други ценни книжа, приемането на влогове, както и под друга форма.“
11. Член 13 да се изложи в нова редакция:
„Банката отпуска кредити на кредитополучателите, предвидени в Споразумението, със
собствени и привлечени средства във валути,
съгласувани между Банката и кредитополучателя, участва заедно с други финансови и
банкови организации в отпускането на такива
кредити и издава гаранции за задълженията на
банки, стопански организации и предприятия
по ред, определен от Управителния съвет на
Банката.“
12. Член 14 се заличава.
13. Трети абзац на член 15 да се изложи в
следната редакция:
„В кредитното споразумение се предвиждат
икономически и финансово-банкови критерии,
които характеризират високата ефективност на
кредитирания обект, финансовото състояние
на кредитополучателя, условията за отпускане, използване и погасяване на кредита и
гаранциите за неговото връщане.“
Пети абзац на член 15 да се изложи в
следната редакция:
„Икономическите и финансово-банковите
критерии се определят от Управителния съвет на Банката в зависимост от естеството и
предназначението на капиталовложенията.“
Ред 1 от шести абзац на член 15 да се изложи в следната редакция:
„Банката извършва експертиза и може да
изпраща...“ – следва съгласно текста.
Осми абзац на член 15 да се изложи в
следната редакция:
„Ред ът за о т п уск а не и погася ва не на
кредити, за гарантиране, както и общите
условия, които трябва да бъдат предвидени
в кредитните споразумения, се определят от
Съвета на Банката и от Управителния съвет
в границите на техните компетенции.“
Член 15 да се допълни със следния абзац:
„Отпускането от страна на Банката на
кредити на кредитополучатели в отделните
страни-членки се извършва при наличието
на съгласие от централната банка или други
упълномощени органи съгласно законодателството на страната на получателя на кредит.“
14. Член 16 да се изложи в нова редакция:
„Кредитите се отпускат за срок до 15 години, а със специално решение на Съвета и
за по-дълъг период.“
15. В член 17 от първото изречение на втори
абзац се заличава „по правило“.
16. Буква „а“ от точка 1 на член 18 да се
изложи в следната редакция:
„При провеждането на кредитни, гаранционни и други банкови операции да разрешава отпускането на средства единствено
за целите, предвидени в сключените от нея
споразумения.“
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Буква „б“ да се изложи в следната редакция:
„Да провежда постоянен контрол за спазването на условията в кредитните споразумения
през целия период на тяхното действие.“
Първи абзац от точка 2 на член 18 да се
изложи в следната редакция:
„При нарушаване от страна на кредитополучателя на условията на Споразумението
Банката има право:“.
17. Член 19 да се изложи в нова редакция:
„Банката може да извършва всички приети
в международната банкова практика операции,
отговарящи на целите на Банката.“
18. В член 21 втори абзац на точка 1 да се
изложи в следната редакция:
„Съветът на Банката се състои от представители на членовете на Банката.“
Трети абзац на точка 1 от член 21 да се
изложи в следната редакция:
„Всеки член на Банката има право на
един глас в Съвета независимо от размера на
вноската му в капитала на Банката.“
Първи абзац на точка 3 от член 21 да се
изложи в следната редакция:
„За председателстващи заседани ята на
Съвета се редуват представителите на всеки
от членовете на Банката.“
19. В член 22, точка 1, буква „а“ се заличават последните три реда.
Буква „б“ на същата точка от член 22 да
се изложи в следната редакция:
„Утвърждава въз основа на предложения
на Управителния съвет на Банката списък
на обектите, подлежащи на кредитиране от
Банката, с посочване на размера на кредитите
по обекти, в рамките на които Управителният
съвет има право да отпуска кредити;“.
Ред 1, буква „в“ на точка 1 от член 22 да
се изложи в следната редакция:
„Утвърждава основните принципи на кредитната политика на Банката, годишния отчет
...“ – следва съгласно текста.
Да се промени текстът на буква „з“ от
точка 1, член 22, както следва:
„Взема решения за целите, размера, сроковете и условията за създаване и използване
на резервния капитал и на собствените специални фондове.“
Буква „к“ от същия член да се изложи в
следната редакция:
„взема решения:
– за п риеманет о на нови ч ленове на
Банката;
– за реда за осъществяване и сроковете
на вноските в уставния капитал на Банката;
– за срока и реда за прекратяване на дейността на Банката.“
От точка 2 на член 22 се заличават думите:
„ – за обявяването на облигационни заеми“.
20. В член 23 втори абзац да се изложи по
следния начин:
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„Управителният съвет се състои от Председател на Управителния съвет и негови заместници, назначавани от Съвета на Банката,
по правило сред гражданите на членовете на
Банката, за срок от пет години.“
От четвърти абзац на член 23 да се заличат
думите: „по принципа на единоначалието“.
Пети абзац от член 23 да се изложи в
следната редакция:
„В компетенциите на Председателя на
Управителния съвет влизат:
а) разпореждане в съответствие с Устава на
Банката и решенията на Съвета на Банката с
цялото имущество и средствата на Банката;
б) представителство от името на Банката,
както и внасяне от името на Банката на претенции и искове в съда и арбитража;
в) издаване на заповеди и вземане на решения по оперативните въпроси от дейността
на Банката;
г) подписване на споразумения, задължения и пълномощни от името на Банката;
д) у твърж даване на правилници и наредби на Банката за реда на осъществяване
на кредитни и други банкови операции съгласно принципите, определени от Съвета
на Банката;
е) назначаване и освобождаване на служители в Банката с изключение на членовете на Управителния съвет, утвърждаване
на правилата за вътрешния ред, определяне
в съответствие с утвърденото от Съвета на
Банката щатно разписание и сметката за
административно-стопански разходи на размера на работната заплата и поощренията за
отличилите се служители;
ж) определяне на щатната численост и
размера на работната заплата на членовете
на обслужващия и техническия персонал на
Банката в границите на утвърждавания от
Съвета фонд „Работна заплата“ за тези цели
и разпределяне на тези работници по управления и отдели на Банката;
з) даване на пълномощия на длъжностни
лица от Банката да се явяват от името на
Банката, да подписват споразумения, задължения и пълномощни.
В компетенциите на Управителния съвет
влизат:
а) реализиране на основните принципи на
кредитната политика, утвърдени от Съвета
на Банката;
б) организиране на дейността по привличане и влагане на свободни средства;
в) внасяне в Съвета на Банката на предложения за кредитиране на обекти със съответните обосновки;
г) вземане на решения за отпускане на
кредити за финансиране на инвестиционни
проекти в границите на компетенциите, предоставени му от Съвета на Банката;
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д) вземане на решения за предоставяне на
гаранции и емитирането на облигационни
заеми;
е) определяне на лихвените нива и условията
за отпускане на кредити и предоставянето на
гаранции, изхождайки от принципите и общите условия, въведени от Съвета на Банката;
ж) подготвяне на необходимите материали
и предложения за разглеждане от Съвета на
Банката;
з) организиране и осъществяване на деловите контакти и кореспондентските отношения
на Банката с други банки и организации.“
Буква „с“ от пети абзац на член 23 се
заличава.
Шести абзац се заличава.
21. В член 25 на седми ред в първи абзац
се заличава думата „трима“ и се заменя с
думата „нейните“.
22. Трети абзац в член 26 да се изложи в
следната редакция:
„Персоналът на Банката се формира по
правило от граждани на членовете на Банката
съгласно Правилника за условията на труда
за служителите на Банката.“
23. Втори абзац в член 28 да се изложи в
следната редакция:
„При липсата на споменатата договореност
решаването на спора се предава за разглеждане от арбитражния съд при търговскопромишлената палата на страната, в която е
седалището на Банката.“
24. Член 30 да се изложи в следната редакция:
„Банката извършва дейността си, като осигурява рентабилността на своите операции.
След утвърждаването на годишния отчет
чистата печалба на Банката се разпределя по
решение на Съвета на Банката. Печалбата може
да бъде използвана за формиране на резервен
капитал, собствени специални фондове, разпределена между членовете и за други цели.“
25. Член 31 да се изложи в следната редакция:
„Съгласно член XII на Споразумението изменения на Устава на Банката могат да бъдат
правени по препоръка на Съвета на Банката
след получаване на съгласие от членовете на
Банката.“
26. Член 32 да се изложи в следната редакция:
„Всяка членка на Банката, както и Управителният Съвет на Банката могат да внесат
за разглеждане от Съвета предложения за
промяна на Устава на Банката.“
27. Да се промени номерирането на членовете на Устава предвид направените с
настоящия Протокол промени.
Член III
Настоящият Протокол подлежи на ратифициране и влиза в сила от датата, на която
последната от Договарящите се Страни предаде
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ратификационната нота на депозитаря на този
Протокол. Въпреки това Протоколът ще започ-
не да действа временно от 1 януари 1991 г.
Член IV
Настоящият Протокол се предава за съхранение на Секретариата на Съвета за икономическа взаимопомощ, който ще изпълнява
функциите на депозитар на този Протокол.
Съставен в град Москва на 20 декември
1990 г. в един екземпляр на руски език.
8248

ПРОТОКОЛ

за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна
банка и на нейния устав
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. – ДВ,
бр. 8 от 2017 г. В сила за Република България
от 15 август 2018 г.)
Правителствата на Република България,
Социалистическа Република Виетнам, Република Куба, Монголия, Руската федерация,
Румъния, Словашката република и Чешката
република (по-нататък страните съвместно се
наричат „Договарящи се Страни“),
съгласно член XII и параграф 1 от член
XXIV в Споразумението за основаването на
Международната инвестиционна банка (понататък „Споразумение“) и членове 29 и 30
от Устава на Международната инвестиционна
банка (по-нататък „Устав“) се договориха
да внесат следните изменения в посоченото
Споразумение и Устав.
Член I
Да се изложи Споразумението (включително Уставът, приложен към Споразумението) в
нова редакция, чийто текст е приложен към
настоящия Протокол.
Приложението към този Протокол е неразделна част от този Протокол и представлява
новата редакция на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна
банка (по-нататък „Нова редакция на Споразумението“) заедно със:
(i)	Сведенията за размера на записания
уставен капитал и за разпределение на
квотите между членовете на Банката,
посочени в Приложение № 1 към Новата
редакция на Споразумението, и
(ii) Новата редакция на Устава на Межд у народната инвест иционна банка,
представляващ Приложение № 2 към
Новата редакция на Споразумението.
Член II
Функциите на депозитар на настоящия
Протокол и Новата редакция на Споразумение
то изпълнява Министерството на външните
работи на Руската федерация (по-нататък
„Депозитар“).
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Заверено копие на настоящия Протокол,
включително Новата редакция на Споразумението, ще бъде изпратено от Депозитаря на
всяка от Договарящите се Страни.
Член III
Настоящият Протокол остава отворен за
подписване от Договарящите се Страни.
Депозитарят е длъжен по надлежен ред да
информира другите Договарящи се Страни
за подписването на този Протокол от всяка
Договаряща се Страна.
Настоящият Протокол и Новата редакция на Споразумението влизат в сила след
тридесет дни от датата на представянето от
последната от Договарящите се Страни на
Депозитаря на документите (по-нататък „Документа“) за ратифицирането, приемането или
одобряването (в зависимост от изискванията
на вътрешнодържавните или вът решните
процедури), необходими за влизането в сила
на настоящия Протокол и Новата редакция
на Споразумението.
Депозитарят е длъжен по надлежен ред да
информира другите Договарящи се Страни за
получаването на всеки документ и за датата,
на която този Протокол и Новата редакция
на Споразумението влизат в сила.
Съставен в град Хавана на 8 май 2014 г. в
един екземпляр на руски и английски език,
като текстовете и на двата езика имат еднаква сила.
ПРИЛОЖЕНИЕ
към Протокола за изменения на Споразумението
за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
СПОРАЗУМЕНИЕ
за основаването на Международната инвестиционна банка
Договарящите се страни, като се ръководят
от интересите на ефективното развитие на икономиките на страните-членки, се споразумяха
за следното:
Член 1
Да се учреди Международна инвестиционна
банка, наричана по-нататък Банката. Членки на
Банката са Договарящите се Страни.
За членки на Банката могат да се приемат
страни и международни финансови организации, които споделят целите и принципите в
дейността на Банката и приемат задълженията,
произтичащи от това Споразумение и Устава
на Банката.
Редът за постъпване на членове в Банката се
определя в член 17 от това Споразумение.
Дейността на Банката се осъществява на
основата на уважението на суверенитета на
страните – членки на Банката, защита на правата и интересите на всички членове на Банката
и недискриминационното отношение към тях.
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Член 2
Банката като многостранна институция за
развитие има за своя основна цел да съдейства
за икономическия ръст, повишаването на конкурентоспособността на националните икономики, разширяване на търговско-икономическите
връзки и възможностите за взаимодействие в
инвестиционната сфера в интерес на странитечленки.
Основна задача на Банката е финансирането
и съфинансирането съгласно общоприетите принципи на банковата дейност и в интерес на социално-икономическото развитие на страните-членки
на икономически обосновани инвестиционни
проекти и програми на членките на Банката и
организациите, осъществяващи дейността си на
територията на страните – членки на Банката, с
приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките на страните – членки
на Банката, както и на други проекти, които
съответстват на целите на Банката.
В своята дейност Банката трябва да се ръководи от необходимостта за осигуряване на
ефективно използване на ресурсите, гарантиране
на платежоспособността по нейните задължения, съобразяване с финансовото положение на
кредитополучателите и строгата отговорност за
връщане на отпуснатите от Банката кредити.
Банката се стреми да кредитира проекти,
които отговарят на водещото научно-техническо равнище, осигуряват внедряването на нови
технологични процеси и усвояването на производството на нова продукция.
При осъществяване на дейността си Банката ще предприема целесъобразни мерки за
минимализация или хеджиране на кредитните,
валутните и другите рискове.
Банката се стреми към териториална диверсификация на дейността си и подкрепа на
икономиките на всички страни-членки.
Член 3
1. Записаният уставен капитал на Банката се
формира от квоти, разпределени между членките
на Банката, и, ако е приложимо, от неразпределената част на уставния капитал. Записаният
уставен капитал на Банката се дели на внесен
и, ако е приложимо, невнесен уставен капитал.
2 . Невне с ен ат а ч ас т о т ра зп р еде лен и т е
между членовете на Банката квоти формира
капитала при поискване, за сметка на койт о се извърш ва у вел и чен ие т о на внесен и я
уставен капитал на Банката по реда, предвиден
в Устава на Банката.
3. Размерът на записания уставен капитал и
разпределението на квотите в записания уставен
капитал между членовете на Банката се определя
от Съвета на управителите.
4. Записаният уставен капитал може да бъде
увеличен при приемането на нов член на Банката
със сумата на неговата квота в този капитал. Сумата, начинът и сроковете на първоначалната
вноска на новия член на Банката се определят
от Съвета на управителите след съгласуване със
съответния нов член на Банката.
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5. Сведенията за размера на записания уставен капитал и за разпределение на квотите
в записания уставен капитал между членовете
на Банката според състоянието към датата на
настоящата редакция на Споразумението са
посочени в Приложение № 1 към настоящото
Споразумение.
Член 4
Банката формира резервен капитал.
Банката може да създава собствени специални фондове.
Целите, размерът, сроковете и условията за
създаване и използване на резервния капитал
и собствените специални фондове се определят
от Съвета на управителите.
Член 5
Въз основа на отделни споразумения Банката
може да поема задължения във връзка с управлението на специалните фондове, създадени за
сметка на ресурсите на заинтересуваните страни
и организации за решаване на задачи, отговарящи на целите в дейността на Банката. Банката
може да сключва съответните споразумения по
решение на Съвета на управителите.
Член 6
Банката може да привлича парични средства
чрез получаване на кредити и заеми, емитиране
на облигации и други ценни книжа, както и в
други форми.
Член 7
1. Банката отпуска кредити на организации,
притежаващи необходимата правоспособност.
2. Банката може да издава гаранции, да
у час т ва с ъ с свои с р едс т ва в си н д и к и ра н и
кредити, свързани с реализацията на съвместни проек т и с меж д у народни и национа лни
фи на нсови и нс т и т у т и и ба н к и, да извършва опера ц и и с цен н и к н и ж а, да у час т ва в
капитала на организации, както и да предоставя
консултантски услуги.
Член 8
Банката може да влага временно свободни
средства в други банки, да продава и купува
валута, злато и ценни книжа, както и да извършва други банкови операции, съответстващи на
целите на Банката.
Член 9
Банката извършва ефективна дейност, насочена към недопускането на загуби.
Член 10
Банката има право да влиза в контакти и да
установява делови отношения с международни
финансови организации и други международни
инстит уции, с икономически организации в
страните – членки на Банката, както и с други
банки и организации, при спазване на принципа
за равноправие на страните във всеки от случаите.
Член 11
1. Банката се признава за меж дународна
организация. Банката притежава пълна правосубектност, и в частност пълна правоспособност,
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необходима за изпълнение на нейните функции
и постигане на нейните цели в съответствие с
разпоредбите на това Споразумение и Устава
на Банката.
2. На територията на всяка от страните – членки на Банката, представителите на членовете
на Банката в Съвета на управителите и Съвета
на директорите, длъжностните лица и служителите на Банката се ползват с привилегиите
и имунитетите, които са необходими за изпълнение на функциите и за постигане на целите,
предвидени в това Споразумение и Устава на
Банката. Посочените привилегии и имунитети
се регламентират в членове 13, 14 и 15 на това
Споразумение.
3. На територията на страната, където е седалището на Банката, както и на територията
на други страни, Банката може да разкрива клонове и представителства и да учредява дъщерни
организации.
Правните отношения между Банката и страната, където е нейното седалище, както и в
страната, в която се намират нейните клонове и
представителства, се определят със споразумения,
сключени между Банката и съответната страна.
4. Банката носи отговорност по задълженията
си с цялото си имущество.
Банката не носи отговорност за задълженията
на своите членове, както и членовете на Банката
не носят отговорност за задълженията на Банката.
Член 12
Дейността на Банката се регулира с това
Споразумение и Устава на Банката, чийто текст
е неразделна част от Споразумението и е приложен към това Споразумение като Приложение
№ 2, както и с други нормативни документи на
Банката.
Член 13
1. Банката, нейното имущество и активи,
нейните архиви и документи независимо под чие
разпореждане се намират, както и операциите
на Банката се ползват с имунитет срещу административна и съдебна намеса в каквато и да
било форма, с изключение на случаите, когато
самата Банка се отказва от своя имунитет.
2. Помещенията на Банката и на нейните
клонове и представителства, както и архивите
и документите на Банката са неприкосновени
на територията на всяка страна – членка на
Банката.
3. В рамките на официална си дейност Банката на територията на своите страни-членки:
а) се освобождава от всички данъци и такси ка к т о общод ържа вн и, та ка и мес т н и, с
изключение на плащанията за конкретни видове
обслужване;
б) се освобождава от всякакви задължения
по заплащането, удържането или вземането на
всякакъв вид данъци;
в) се освобождава от мита, данъци, такси
и ограничения при вноса и износа на стоки,
предназначени за служебно ползване;
г) се ползва с всички преференции по отношение на приоритети, тарифи и такси за
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пощенск и, телег рафни и телефонни усл у ги,
които в дадената страна се използват от други
международни организации или дипломатически
представителства.
4. Закупените или внесените стоки, освободен и о т т а кси, да н ъц и и м и т а с ъгласно
този член, не подлежат на продажба, отдаване под
наем, аренда или предаване срещу заплащане или
безвъзмездно освен в съответствие с условията,
определени от страните-членки, предоставящи
съответното освобождаване.
Член 14
При изпълнение на служебните им задължения
на територията на всяка от страните – членки
на Банката, на представителите на членовете
на Банката в Съвета на управителите, както и
на техните заместници се предоставят следните
привилегии и имунитети:
а) имунитет от съдебно и административно
преследване по отношение на действията им,
извършен и п ри изп ъ л нен ие на сл у жебн и т е
за д ъ л жен и я. Този и м у н и т е т не се п ри ла га
спрямо гражданската отговорност в случай на
причиняване на щета при пътнотранспортни
произшествия;
б) същите митнически преференции по отношение на личния багаж, каквито се предоставят
на съответните по ранг служители в дипломатическите представителства в дадената страна;
в) освобождаване от преки данъци и такси
върху паричните суми, изплащани на представителите и заместниците от назначилия ги член;
г) освобождаване от държавни повинности.
2. Членът на Банката е задължен да се откаже
от всякакви привилегии и имунитети, предоставени на неговия представител в Съвета на
управителите или неговия заместник, в случаите,
когато според него такива привилегии и имунитети пречат на упражняването на правосъдие,
и може да се откаже от тях без накърняване на
интересите на Банката в такава степен и при
такива условия, които според тях отговарят на
интересите на Банката.
3. Разпоредбите на точка 1 от настоящия член
не се прилагат за взаимоотношенията между
представителя на члена на Банката в Съвета на
управителите или неговия заместник и органите
в страната, чиито граждани са те.
Член 15
1. Членовете на Съвета на дирек торите,
длъжностните лица и служителите на Банката
при изпълнение на служебните си задължения
на територията на всяка от страните – членки
на Банката:
а) не подлежат на съдебно и административно
преследване спрямо действията си, извършени
при изпълнение на служебните си задължения.
Този имунитет не се прилага към гражданската
отговорност в случай на причиняване на щета
при пътнотранспортни произшествия;
б) заедно с членовете на семействата си
имат същите привилегии при репатриация, ко-
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ито ползват служителите в дипломатическите
представителства в дадената страна;
в) освобождават се от заплащане на мита,
данъци и такси за внасяните стоки, предназначени за лично и семейно ползване;
г) освобождават се от заплащане на данъци
върху работната заплата или друго възнаграждение, получавано от Банката, от вноски за
обществено осигуряване;
д) освобождават се от държавни повинности.
2. Членът на Банката е задължен да се откаже от всякакви привилегии и имунитети,
предоставени на представителите му в Съвета
на директорите, в случаите, когато по негово
м нен ие та к и ва п ри ви лег и и и л и и м у н и т ет и
пречат на осъществяването на правосъдие, и
може да се откаже от тях без накърняване на
интересите на Банката до такава степен и при
такива условия, които според него отговарят
на интересите на Банката. При аналогични обстоятелства и при същите условия Съветът на
управителите е длъжен да се откаже от всякакви
привилегии и имунитети по отношение на членовете на Управителния съвет, а Председателят
на Управителния съвет е длъжен да се откаже
от всякакви привилегии и имунитети по отношение на всяко длъжностно лице или служител на
Банката с изключение на членовете на Съвета
на директорите и Управителния Съвет.
3. Разпоредбите по точка 1 от този член с
изключение на подточките „а“ и „г“ не се прилагат за взаимоотношенията между член на
Съвета на директорите, длъжностно лице или
служител на Банката и органите на страната,
чиито граждани са те.
4. Банката периодично съобщава на компетентните органи в страните-членки фамилните
имена на лицата, които ползват привилегиите
и имунитетите, предвидени в член 14 от настоящото Споразумение и в този член, с цел
предоставянето на съответните привилегии и
имунитети на тези лица.
Член 16
Длъжностните лица на Банката при изпълнение на служебните си задължения действат
като международни длъжностни лица. Те се
подчиняват единствено на Банката и са независими от всякакви органи и официални лица на
страните си. Всяка страна – членка на Банката,
трябва да зачита международния характер на
тези задължения.
Член 17
Желаещите да се присъединят към това Споразумение съгласно член 1 и да станат членки
на Банката подават в Съвета на управителите
официално за явление, в което посочват, че
споделят целите и принципите в дейността на
Банката и поемат задълженията, произтичащи от
настоящото Споразумение и Устава на Банката.
Приемането на член на Банката става по
решение на Съвета на управителите.
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Участието в дейността на Банката може да
бъде реализирано въз основа на специален статут,
определян от Съвета на управителите.
Завереното по надлежен ред копие на решението на Съвета на управителите за приемането
на нов член на Банката се изпраща на този
член и на депозитаря на настоящото Споразумение. От деня на полу чаване в депозитаря
на споменатия документ заедно с документа
за присъединяване новият член се счита за
присъединил се към Споразумението и приет
за член на Банката, за което депозитарят съобщава на другите членове на Банката и на
самата Банка.
Член 18
Всеки член може да се откаже от членството
си в Банката и от участие в това Споразумение по реда, предвиден в Устава на Банката.
Прекратяването на членството в Банката не
освобождава члена от задълженията му към
Банката до пълното им изпълнение. Съветът на
управителите официално уведомява депозитаря
на това Споразумение за напускането на Банката
от този член.
Споразу мението ще прекрати действието
си, ако не по-малко от 2/3 от членовете заявят
своя отказ от участие в Банката и денонсиране
на Споразумението съгласно настоящия член.
В този случай дейността на Банката ще бъде
прекратена в срокове и по реда, определени от
Съвета на управителите на Банката.
Член 19
В настоящото Споразумение могат да се
внасят изменения по решение на Съвета на
управителите. Всеки член на Банката, Съвета
на директорите и Управителния съвет може да
внася за разглеждане в Съвета на управителите
предложения за изменения в настоящото Споразумение.
Измененията в това Споразумение влизат в
сила след получаването на писмено съгласие
от всеки член на Банката за такива изменения
при спазване от страна на всеки от членовете
на Банката на приложимите вътрешнодържавни
или вътрешни процедури.
Член 20
Фу нк циите на Депозитар на настоящото
Споразумение изпълнява Министерството на
външните работи на Руската федерация.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка
Сведения за размера на записания уставен
капитал и за разпределение на квотите между
членките на Банката
Според състоянието към 8 май 2014 г.:
1. Записаният уставен капитал на Банката
възлиза на 2 млрд. евро.
2. К вотите в записани я уставен капитал
и дяловете във внесения уставен капитал са
разпределени между членките на Банката по
следния начин:
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Квоти в записа- Дялове във внесения уставен ка- ния уставен капипитал (в евро)
тал (в евро)

Република
България

123 000 000,00

29 838 332,42

Социалистическа
република
Виетнам

4 700 000,00

1 024 274,56

Република
Куба

23 400 000,00

5 360 773,37

Монголия

6 200 000,00

1 049 341,80

580 700 000,00

150 025 792,59

Р уск а федерация
Румъния

76 700 000,00

18 453 958,51

С лова ш к а
република

62 800 000,00

21 481 113,06

Чешка република

125 600 000,00

30 374 957,01

1 003 100 000,00

257 608 543,32

Всичко:

3. Нера зп р еде ленат а час т о т за п ис ания уставен капитал на Банката възлиза на
996 900 000,00 евро.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка
УСТАВ
на Международната инвестиционна банка
Членки на Международната инвестиционна
банка (по-нататък наричана още „Банка“) са
договарящите се страни по Споразумението за
основаването на Банката (по-нататък наричано
още „Споразумение“).
Общи положения
Член 1
Банката организира и извършва кредитни,
както и други банкови операции съгласно Споразумението и настоящия Устав, представляващ
неразделна част от Споразумението.
Член 2
Банката е международна организация.
Пълното наименование на Банката на руски
език е „МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК“;
пълното наименование на Банката на английски език е „INTERNATIONAL INVESTMENT
BANK“;
краткото наименование на Банката на руски
език е „МИБ“;
краткото наименование на Банката на английски език е „IIB“.
Седалището на Банката е в град Москва,
Руска федерация.
Цел и т е и за дачи т е на Ба нката, нейната
правоспособност, включително пълномощията
и границите на нейната отговорност, правното
регулиране на дейността на Банката, както и
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привилегиите и имунитетите, с които се ползва
Банката, представителите на членовете в Съвета на управителите и Съвета на директорите,
както и от длъжностните лица и служителите
в Банката на територията на страните-членки,
се определят от Споразумението и този Устав.
Банката е оправомощена:
а) да сключва международни споразумения;
б) да придобива, отчуждава, наема и отдава
под наем всякакво имущество, включително
недвижимо и друго, както и да извършва всякакви други сделки, които не противоречат на
настоящия Устав;
в) да се явява в държавни или арбитражни
съдилища като ищец или ответник; на територията на страните – членки на Банката, се
признават същите процесуални права, които се
предоставят на юридическите лица в съответната
страна-членка;
г) да открива свои клонове и представителства;
д) да учредява дъщерни организации;
е) да приема вътрешни нормативни документи
по въпроси, засягащи нейната дейност;
ж) да извършва други действия, насочени към
постигането на целите, предвидени в Споразумението и настоящия Устав.

те – членки на Банката, по въпроси, свързани с
организацията и финансирането на инвестиционни проекти и програми, както и на външнотърговски операции в рамките на стратегията
за развитие на Банката;
к) да взаимодейства с държавните органи и
учреждения, международни организации и други
структури, да осигурява взаимодействие между
организации от страните – членки на Банката,
и организации от други страни;
л) да извършва други сделки и операции,
отговарящи на целите и задачите, предвидени
в Споразумението и настоящия Устав.

Член 3
Банката извършва банкова и инвестиционна
дейност съгласно Споразумението и този Устав.
За постигане на целите и задачите си Банката
е оправомощена:
а) да организира и извършва финансиране
(или съфинансиране) на инвестиционни проекти и програми на членките на Банката и на
организациите, провеждащи дейността си на
територията на страните – членки на Банката, както и на други проекти, отговарящи на
кредитната политика на Банката, включително
под формата на отпускане на кредити и участие
в капитала на организации, като при това използва собствен капитал и привлечени средства
на международните и националните финансови
пазари, както и друг достъпен ресурс;
б) да извършва операции с ценни книжа и
производни финансови инструменти;
в) да извършва инвестиционни и банкови
услуги;
г) да предоставя услуги за финансов наем
(лизинг);
д) да финансира и предоставя гаранции за
експортно-импортни операции между организации, осъществяващи дейността си на територията
на страните-членки, между страните – членки
на Банката, и други страни, както и между
организации, извършващи дейността си на територията на страните-членки, и организации
от други страни;
е) да извършва доверително управление на
специалните и инвестиционните фондове, създадени от членовете на Банката, организации от
страните-членки и други организации;
ж) да участва в проекти за подкрепа на малкия
и средния бизнес в страните-членки;
з) да оказва консултантски и информационноаналитични услуги;
и) да оказва консултантска помощ на организации и държавните учреждения на страни-

Член 6
Банката гарантира тайната на операциите,
документите, сметките и депозитите на нейните
клиенти и кореспонденти.
Длъжностните лица и другите служители в
Банката са длъжни да пазят в тайна операциите,
документите, сметките и депозитите на Банката,
както и нейните клиенти и кореспонденти.

Член 4
Банката отговаря за своите задължения с
цялото си имущество.
Банката не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете на Банката не
отговарят за задълженията на Банката.
Член 5
Банката има печат с нейното лого и наименование на руски и английски език. Официалните
езици на Банката са руски и английски. Деловодството се извършва на руски език.

Членство
Член 7
За членове на Банката могат да бъдат приемани
страни и международни финансови организации.
Редът за приемането на членове в Банката се
определя с член 17 от Споразумението и в настоящия член.
Желаещите да станат членове на Банката
съгласно член 1 от Споразумението подават
до Управителния съвет на Банката официално
заявление, в което посочват, че споделят целите
и принципите в дейността на Банката и поемат
задълженията, произтичащи от Споразумението
и Устава на Банката.
Приемането за член на Банката се извършва по
решение на Съвета на управителите на Банката.
Участието в дейност та на Банката може
да бъде осъществено въз основа на специален
статут, определен от Съвета на управителите
на Банката.
Член 8
Всеки член на Банката може да се откаже
от членството си в нея, като уведоми за това
Съвета на управителите (по-нататък „Напускащ
член“) най-ма лко шест месеца преди предполагаемата дата на напускането. Банката и
Напускащият член трябва на справедлива и
равноправна основа да съгласуват начина за
изчисл яване на взаимни те за дъл жени я във
връзка с прекратяването на членството и за
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уреждане на тези задължения. Редът за излизане на членовете от Банката и механизмът за
изчисляване на взаимните задължения между
Банката и Напускащия член се утвърждават от
Съвета на управителите.
На п уск а щ и я т ч лен п род ъ л ж а ва да носи
отговорност по преките си задължения пред
Банката, възникнали към дата на прекратяване
на членството (включително). Напускащият член
също така продължава да бъде отговорен за условните си задължения пред Банката дотогава,
докато някаква част от заемите, инвестициите
в уставния капитал или гаранциите, които са
били договорени до момента, когато той е прекратил членството си, остава неуредена; обаче
не носи повече условни задължения по заеми и
гаранции, отпуснати от Банката след прекратяване на неговото членство, и не участва повече
в доходите или разходите на Банката.
При уреждане на съответните отношения се
отчита дяловото участие на Напускащия член
във внесения уставен капитал на Банката.
Квотата на Напускащия член в записания
уставен капитал на Банката увеличава неразпределената част на записания уставен капитал
на Банката. С решение на Съвета на управителите съответната квота на Напускащия член
на Банката може да бъде изцяло или частично
разпределена между останалите членове и (или)
новите членове на Банката.
Ресурси на Банката
Член 9
Ресурсите на Банката се създават за сметка
на членските вноски в уставния капитал на
Банката, привлечените средства във всякакви
форми от членовете на Банката и на финансовите пазари, прехвърляне на част от печалбата
в резервния капитал и в собствените специални
фондове на Банката.
Ресурсите на Банката се използват единствено
за постигане на нейните цели и изпълнение на
функциите, предвидени в този Устав.
Член 10
1. Записаният уставен капитал на Банката се
състои от квоти, разпределени между членовете
на Банката и, ако е приложимо, от неразпределената част на уставния капитал. Записаният
уставен капитал на Банката се дели на внесен и,
ако е приложимо, на невнесен уставен капитал.
2. Размерът на записания уставен капитал и
разпределението на квотите в записания уставен
капитал между членовете на Банката се определят от Съвета на управителите. Изменението на
квотите на членовете на Банката в записания
уставен капитал се извършва по инициатива
или при наличие на съгласие от съответния
член на Банката.
3. Въз основа на решение на Съвета на управителите внесеният уставен капитал на Банката
може да бъде увеличен в границите на невнесената квота по инициатива или при наличие на
съгласие на члена на Банката, който извършва
вноската в уставния капитал на Банката.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

4. Невнесената част от разпределените между
членове на Банката квоти формира капитала
при поискване. За изпълнение на финансовите
задължения на Банката Съветът на управителите може да вземе решение за увеличение на
внесения уставен капитал на Банката за сметка
на вноските от всички членове на Банката, извършвани пропорционално на дяловете им във
внесения уставен капитал, но в границите на
невнесените квоти на всеки член на Банката.
5. Средствата за плащане на уставния капитал
на Банката се внасят в евро или в друга валута,
определена по реда, установен от Съвета на
управителите.
6. На член на Банката, който е внесъл вноската
си в уставния капитал, се издава удостоверение
от Банката, представляващо потвърждение за
направената вноска с посочване на нейния размер.
Член 11
Банката формира резервен капитал, а също
така може да създава собствени специални
фондове. Резервният капитал и собствените
специални фондове на Банката се създават за
сметка на печалбата.
Член 12
В Банката могат да се създават специални
фондове за сметка на ресурси на заинтересовани
страни и организации.
Целите, размерите, условията и редът за
създаване и функциониране на специалните
фондове се определят със споразумения между
заинтересованите страни, организации и Банката.
Член 13
По реда, определен от Съвета на директорите, Банката може да привлича средства във
всякаква валута чрез получаване на финансови
и банкови кредити и заеми от националните и
международните капиталови пазари, привличане
на депозити, емитиране и предлагане на собствени
ценни книжа и други финансови инструменти,
както и във всякакви други форми.
Инвестиционна дейност
Член 14
Банката отпуска кредити в съответствие с
целите и задачите, които се определят от стратегията за развитие на Банката, утвърждавана
от Съвета на управителите.
Банката отпуска кредити за сметка на собствените и привлечените средства, участва заедно
с други финансови и банкови организации в
предоставянето на такива кредити.
При отпускане на кредити на организации,
принадлежащи или контролирани от членове
на Банката, Банката, при необходимост и след
съгласуване със съответния член на Банката,
може да получи от съответния член гаранции
за изпълнението на задълженията на такава
организация към Банката.
Отпускането на кредити от Банката на организации в отделните страни-членки се извършва
със съгласието на упълномощените органи в
съответната страна-членка.
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Банката издава гаранции за задълженията
на организациите по реда, определен от Съвета
на директорите.
Банката осъществява инвестиционната си
дейност чрез финансиране на проекти, участие
в капитала на организации, участие в специални
фондове и в други форми.
Член 15
При извършване на инвестиционна дейност
Банката осигурява собствените си интереси,
по-специално организира експертизата на инвестиционните проекти и участва в нейното
провеждане, оценява платежоспособността на
получателите на инвестициите.
Инвестиционната дейност на Банката на територията на страните, нечленуващи в Банката, се
извършва по решение на Съвета на управителите.
Член 16
Банката осигу рява ефективна система за
управл ение на рисковете и за контрол по спазването на приложимите изисквания, отговаряща на
най-добрите практики на международните банки.
В своята дейност Банката се стреми да съответства на най-добрата световна практика в
областта на социалната отговорност и информационната прозрачност.
Други операции на Банката
Член 17
Банката може да извършва всички операции,
възприети в международната банкова практика,
съответстващи на целите на Банката.
Член 18
При извършване на своите операции Банката,
в случай на просрочено плащане или неплащане
по кредити или заеми, отпуснати или гарантирани от Банката, създава съответни провизии с
оглед на възможните загуби.
Загубите от операциите на Банката се отнасят:
а) на първо място, към провизиите, посочени
в алинея 1 на този член;
б) на второ място, към печалбата, получена
за съответния отчетен период;
в) на трето място, към неразпределената
печалба от минали периоди;
г) на четвърто място, към внесената част от
уставния капитал;
д) на последно място, към капитала при поискване, който подлежи на внасяне при условия,
определени с решение на Съвета на управителите
съгласно член 10, т. 4 от настоящия Устав.
Разпределението на загубите между членовете на Банката се извършва пропорционално
на дяловете на членовете на Банката във внесения уставен капитал според състоянието му
към края на финансовата година, през която са
получени загубите.
Управление на Банката
Член 19
Органите за управление на Банката са Съветът на управителите, Съветът на директорите и
Управителният съвет.
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Съвет на управителите
Член 20
1. Висш колегиален орган за управление
на Банката е Съветът на управителите. При
вземане на решения в Съвета на управителите
всеки член на Банката разполага с брой гласове,
пропорционален на размера на неговия дял във
внесения уставен капитал на Банката.
Всеки член на Банката назначава по един
представител и негов заместник в Съвета на
управителите, за което информира Банката по
официален ред.
При отсъствие на представителя на заседанието на Съвета на управителите неговият заместник изпълнява задълженията на представителя,
включително участва и в гласуването.
2. Съветът на управителите се събира на
заседания според необходимостта от това, но не
по-рядко от веднъж годишно.
За председател на заседанията на Съвета на
управителите се редуват представителите на
всеки член на Банката.
Правилата за дейността на Съвета на управителите се определят в Правилника за работа
на Съвета на управителите.
Член 21
1. Съветът на управителите:
а) определя общите насоки в дейността на
Банката и утвърждава стратегията за развитие
на Банката;
б) определя въз основа на предложенията на
Съвета на директорите компетенциите на Съвета
на директорите и Управителния съвет за извършване на инвестиционни и банкови операции;
в) утвърждава годишния отчет, баланса и
разпределението на печалбата на Банката;
г) назначава Председателя на Управителния
съвет и заместник-председателите на Управителния съвет;
д) назначава Председателя и членовете на
Ревизионната комисия на Банката, изслушва
нейните отчети и приема решения по тях;
е) утвърждава външния одитор на Банката;
ж) приема решения:
– за изменение на Споразумението и Устава
на Банката;
– за приемането и за условията за приемането
на нови членове на Банката;
– за изменение в размера на записания уставен капитал на Банката;
– за разпределение и преразпределение на
квотите на членовете на Банката в записания
уставен капитал на Банката, включително за
разпределение на неразпределената част от уставния капитал на Банката;
– за увеличаване на внесения уставен капитал
на Банката съгласно член 10 от настоящия Устав;
– за реда на излизане на членове от Банката и механизма за изчисляване на взаимните
задължения между Банката и съответния член;
– за откриване и прекратяване на дейността
на клонове и представителства на Банката;
– за учредяване на дъщерни организации на
Банката и тяхната ликвидация;
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– за целите, размера, сроковете и условията
за създаване и използване на резервния капитал
и собствените специални фондове;
– за сроковете и реда за прекратяване дейността на Банката;
з) утвърждава:
– правилниците за работа на Съвета на управителите, Съвета на директорите, Управителния
съвет и Ревизионната комисия на Банката, в които
се определят, включително и реда за създаване,
правилата за работа и количествения състав на
съответните органи за управление;
– бюджета на Банката за съответния период;
– организационната структура на Банката
до равнището на самостоятелните структурни
подразделения;
и) осъществява други функции, произтичащи от Споразумението и Устава на Банката,
необходими за постигане на целите и задачите
на Банката.
2. Съветът на управителите приема единодушно решения с гласовете на всички членове
на Банката, представлявани от своите представители по посочените по-долу въпроси, влизащи
в неговата изключителна компетентност:
– за изменение на Споразумението и Устава
на Банката;
– за приемането и за условията за приемане
на нови членове на Банката;
– за изменение на размера на записания
уставен капитал на Банката;
– за сроковете и реда за прекратяване на
дейността на Банката.
3. По всички останали въпроси решенията на
Съвета на управителите на Банката се приемат
с квалифицирано мнозинство от не по-малко от
3/4 от общия брой гласове на членовете на Банката, при условие че за решението е гласувало
обикновено мнозинство от представителите на
членовете на Банката, участвали в гласуването.
Съветът на управителите е оправомощен да
приема решения, ако на заседанието на Съвета
на управителите присъстват представители на
не по-малко от 3/4 от общия брой членове на
Банката.
4. С изключение на въпросите, изброени погоре в точка 2, Съветът на управителите има
право да прехвърля за разглеждане в Съвета
на директорите отделни въпроси, които според
Устава на Банката спадат към компетентността
на Съвета на управителите.
5. Съветът на управителите запазва изцяло
пълнотата на правомощията си и може да приема
решения по всякакви въпроси от компетентността
на другите органи за управление на Банката.
Съвет на директорите
Член 22
Съветът на директорите е колегиален орган
за у правление на Банката, който извършва
общото ръководство на дейността на Банката.
Съветът на директорите е подотчетен на Съвета
на управителите.
Съветът на директорите се състои от представители на членовете на Банката.
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Всеки член на Банката назначава един директор в Съвета на директорите.
За приемане на решения в Съвета на директорите всеки директор разполага с брой гласове,
пропорционален на размера на дяла на назначилия го член на Банката във внесения уставен
капитал на Банката.
Членовете на Съвета на директорите се назначават за срок от три години и могат да бъдат
назначени повторно след изтичане на посочения
срок, но не за повече от още един тригодишен
период.
Членовете на Съвета на директорите не могат
да бъдат едновременно и членове на Съвета на
управителите.
Съветът на директорите се събира на заседания толкова често, колкото това изисква
управлението на Банката, но не по-рядко от
веднъж на тримесечие.
Членовете на Съвета на директорите не са
щатни служители на Банката.
За изпълнение на задълженията им на директорите се заплаща премиално възнаграждение
според годишните резултати съгласно условията
и реда, утвърдени от Съвета на управителите.
Член 23
Съветът на директорите:
а) утвърждава основните нормативни документи, регулиращи различните направления в
дейността на Банката, включително кредитната,
финансовата, отчетната и тарифната политика на
Банката, както и политиките за управление на
активите и пасивите, управление на рисковете
(включително и определяне на риск апетита);
б) утвърждава Правилника за условията на
труд на служителите в Банката, както и други
правила, определящи взаимоотношенията между
Банката и нейните служители;
в) утвърждава детайлизираната организационна структура до ниво отдели, щатното разписание
и бюджета за административно-стопанските
разходи на Банката;
г) съпровожда дейността на Съвета на управителите;
д) изпълнява други пълномощия, предвидени
в Споразумението и настоящия Устав.
По всички въпроси решенията на Съвета
на директорите се приемат с квалифицирано
мнозинство от не по-малко от 3/4 от общия
брой гласове на директорите, при условие че
решението е гласувано с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите,
участвали в гласуването.
Съветът на директорите е оправомощен да
приема решения, ако на заседанието на Съвета
на директорите присъстват директори, представляващи не по-малко от 3/4 от общия брой
членове на Банката.
Съветът на директорите има право да предава
отделни въпроси за разглеждане на Управителния съвет, които съгласно Устава на Банката
спа дат к ъм ком пет ен т ност та на Съвета на
директорите.
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Управителен съвет на Банката
Член 24
Изпълнителен орган на Банката е Управителният съвет. Управителният съвет е подотчетен на
Съвета на директорите и Съвета на управителите.
Управителният съвет се състои от Председателя на Управителния съвет и негови заместници, назначавани от Съвета на управителите,
по-правило, от граждани на страните – членки
на Банката, за срок от пет години.
При гласуване на заседанието всеки член на
Управителния съвет има един глас.
Основната задача на Управителния съвет
е да ръководи дейността на Банката съгласно
Споразумението, Устава и решенията на Съвета
на управителите и Съвета на директорите.
Председателят на Управителния съвет осъществява пряко ръководство на оперативната
дейност на Банката и на Управителния съвет
в рамките на своите компетентности и права,
определени в Устава и решенията на Съвета на
управителите и Съвета на директорите.
Председателят на Управителния съвет участва в заседанията на Съвета на управителите
и председателства заседанията на Съвета на
директорите.
Председателят на Управителния съвет не
участва в гласуването на заседанията на Съвета
на управителите и Съвета на директорите.
Компетентностите на Председателя на Управителния съвет включват:
а) разпореждане в съответствие с Устава на
Банката и решенията на Съвета на управителите
и Съвета на директорите с цялото имущество и
средства на Банката;
б) представителство от името на Банката,
както и внасянето от името на Банката на претенции и искове в съда и арбитража;
в) издаване на заповеди и приемане на решения
по оперативни въпроси от дейността на Банката;
г) сключване на сделки и издаване на пълномощни от името на Банката;
д) утвърждаване на правила и инструкции на
Банката за реда при извършване на кредитни и
други банкови операции съгласно принципите,
определяни от Съвета на управителите и Съвета
на директорите;
е) назначаване и освобождаване от длъжност
на служители в Банката с изключение на членовете на Управителния съвет;
ж) утвърждаване на правилата за вътрешния
ред;
з) определяне с оглед бюджета на Банката на
щатното разписание и бюджета за административно-стопански разходи, длъжностните възнаграждения и размера на работните заплати, както
и поощрението на отличилите се служители;
и) предоставяне на правомощия на длъжностните лица в Банката за публични изяви от
името на Банката и за сключване на сделки и
издаване на пълномощни от името на Банката.
Компетентност та на Управителни я съвет
включва:
а) провеждане на кредитната, финансовата,
отчетната и тарифната политика на Банката,

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

както и на политиките за управление на активите
и пасивите, управление на рисковете, утвърдени
от Съвета на директорите;
б) организацията на дейността по привличане
и пласиране на свободните средства;
в) приемане на решения за емитиране на
облигации;
г) подготовка на необходимите материали и
предложения за разглеждане от Съвета на управителите и Съвета на директорите;
д) организация и осъществяване на деловите
връзки и кореспондентските отношения на Банката с други банки и организации.
Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на гласовете по всичк и
въпроси, влизащи к ъм компетентност та на
Управителния съвет. При равенство на гласовете решаващ е гласът на Председателя на
Управителния съвет.
Резултатите от обсъждането на въпросите по
време на заседанията на Управителния съвет се
оформят в протоколи.
Заместник-председателите на Управителния
съвет ръководят определени сектори от дейността и носят отговорност пред Председателя на
Управителния съвет.
Член 25
Председателят на Управителния съвет, заместниците на Председателя на Управителния
съвет и другите длъжностни лица в Банката
при изпълнение на служебните си задължения
действат като международни длъжностни лица.
Те се подчиняват на Банката и са независими от
всякакви органи и официални лица в страните,
чиито граждани са те.
Ревизия на дейността на Банката
Член 26
Ревизията на дейността на Банката, която
включва проверка на изпълнението на решенията
на Съвета на управителите и Съвета на директорите, на годишния отчет, на касата и имуществото, счетоводната отчетност, отчетността
и деловодството на Банката, нейните клонове,
представителства и дъщерни организации, се
извършва от Ревизионна комисия, назначавана
от Съвета на управителите за срок от пет години, в чийто състав влизат Председателят на
Ревизионната комисия и нейните членове.
Председателят и членовете на Ревизионната
комисия не могат да заемат каквито и да е други
длъжности в Банката.
Организацията и редът за провеждане на ревизиите се определят от Съвета на управителите.
П р ед с ед а т е л я т н а Уп р а в и т е л н и я с ъ в е т
съдейства за провеж дането на ревизиите от
Ревизионната комисия, осигурява достъпа до
вси ч к и необход и м и док у мен т и, свърза н и с
дейността на Банката, които се изискват за
обективно провеж дане на ревизионната проверка и изготвянето на отчета.
Отчетите на Ревизионната комисия се предоставят на Съвета на управителите и Съвета
на директорите.
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Организация на Банката
Член 27
Организационната структура на Банката до
равнището на самостоятелни структурни подразделения се утвърждава от Съвета на управителите, а до равнището на отделите – от Съвета
на директорите.
Персоналът на Банката се набира от квалифицирани специалисти, предимно от граждани
на страните – членки на Банката.
Ред за разглеждане на споровете
Член 28
Претенциите към Банката могат да бъдат
предявявани в рамките на две години от момента
на възникване на правото на иск.
Член 29
1. Споровете между Банката и всяка от страните, с които Банката е сключила споразумение
(освен членовете на Банката), се решават съгласно
условията в това Споразумение. При това Банката
се стреми да предвиди в съответните документи
условие за предаването на всякакви спорове
за разглеж дане в Меж дународния търговски
арбитражен съд при Търговско-промишлената
палата на Руската федерация или в аналогични
арбитражни съдилища в другите страни-членки.
2. Споровете и разногласията, възникващи по
време на дейността на Банката, между Банката
и член или бивш член на Банката ще се решават по възможност от страните чрез преговори
и консултации.
В случай че такива спорове и разногласия
не могат да бъдат уредени чрез преговори и
консултации в продължение на 6 месеца, споровете и разногласията се предават от която и
да е оспорваща страна по установения ред за
разрешаване в Съвета на управителите. Съветът
на управителите е длъжен да разгледа и разреши
спора в продължение на 6 месеца. След изтичане
на посочения период всяка от страните може да
предаде спора или разногласието за окончателно
разрешение в арбитражния съд.
Арбитражният съд ще бъде в състав от трима
арбитри, назначавани в рамките на два месеца от
момента на предаването на спора за разрешаване в арбитражния съд. Единият от арбитрите се
назначава от Банката, другият – от съответния
член на Банката, а третият (председателят) – по
споразумение между назначените арбитри. Ако
назначените от страните в спора арбитри не постигнат споразумение за назначаването на третия
арбитър (председателя), тогава този трети арбитър (председател) се назначава от Председателя
на Международния съд на Организацията на
обединените нации. Арбитрите вземат решение
с мнозинство от гласовете, като взетото от тях
решение е окончателно и задължително за спорещите страни. Третият арбитър (председателят) ще
има всичките пълномощия за уреждане на всички
процедурни въпроси във всеки случай, когато у
страните се появят разногласия в това отношение.
Отчетност и одит
Член 30
Финансовата година на Банката започва на
1 януари и завършва на 31 декември.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

За проверка и потвърждение на достоверността
на годишната финансова отчетност на Банката
ежегодно се извършва независим външен одит
на финансовата отчетност на Банката.
Редът за избор на независим външен одитор
на Банката се утвърждава от Съвета на управителите.
Банката публикува финансовите си отчети и
всякакви други отчети, чиято публикация счита
за целесъобразна за постигане на своите цели
и изпълнение на своите функции, изхождайки
от общоприетите международни принципи за
разкриване на информация.
Разпределяне на печалбата на Банката
Член 31
Банката провежда ефективна дейност, насочена към недопускането на загуби.
Решението за разпределение на чистата печалба на Банката се приема от Съвета на управителите след утвърждаване на годишния отчет
за предходната година. В съответствие с това
решение печалбата може да бъде използвана за
попълване на резервния капитал, за създаване
на собствени специални фондове, разпределена
между членовете или използвана за други цели.
Разпределението на чистата печалба на Банката между членовете се извършва пропорционално
на дяловете във внесения уставен капитал по ред,
установен от Съвета на управителите на Банката.
Ред за изменение на Устава
Член 32
Изменения в Устава на Банката могат да бъдат
внасяни по решение на Съвета на управителите
според неговата компетентност, описана в член
21 от този Устав. Всеки член на Банката, Съветът
на директорите и Управителният съвет на Банката може да внесе предложение за изменение
на Устава на Банката за разглеждане от Съвета
на управителите.
Измененията в настоящия Устав влизат в
сила след получаването на писмено съгласие
от всички членове на Банката за тези изменения при спазване от всеки член на Банката на
приложимите вътрешнодържавни или вътрешни
процедури.
Временно спиране на операциите
Член 33
В случай на извънредна ситуация Съветът на
директорите може временно да спре отпускането
на нови кредити и гаранции, предлагането на
ценни книжа и капиталовите инвестиции, докато
Съветът на управителите не обсъди стеклите
се обстоятелства и вземе необходимите мерки.
Прекратяване на дейността на Банката
Член 34
Дейността на Банката може да бъде прекратена
съгласно разпоредбите на член 18 от Споразумението. Сроковете и редът за прекратяване на
дейността на Банката и нейната ликвидация се
определят от Съвета на управителите.
8249
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 10
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
813100 „Помощник-треньор“ от област на
образование „Услуги за личността“ и професионално направление 813 „Спорт“ съгласно
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 813100 „Помощник-треньор“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 8131001 „Спорт“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
813100 „Помощник-треньор“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които през тази година започват обучението
си за придобиване на професионална квалификация по професията.
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(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 55 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Помощник-треньор“ (ДВ, бр. 19 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Помощник-треньор“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813100

Помощник-треньор

Специалности:

Степен на професионална квалификация

8131001 Спорт

Трета

Ниво на квалифика- Ниво на квалификация
ция според Европей- според На ц иона л ната
ската к ва лификаци- квалификационна рамка
онна рамка (ЕКР) – 4 (НКР) – 4
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
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• З
 а ученици – завършено основно образование;
• З а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен
на професионална квалификация е придобита
втора степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Услуги
за личността“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Помощник-треньор“ или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Помощник-треньорът по вид спорт професионално може да се реализира във: спорта за
всички, физическото възпитание и спорта в училищата, спорта за високи постижения. Работи
за спортни организации, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационноадминистративна дейност по един или няколко
вида спорт. Неговата основна отговорност е да
популяризира физическото възпитание и спорта.
Помощник-треньорът по вид спорт изпълнява
задълженията си като член на професионалния
екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване
на определените от работодателя дейности: подготвителни, основни и заключителни.
• Подготвителни дейности на помощниктреньора по вид спорт:
– запознаване с длъжностната характеристика,
разработена и утвърдена от работодателя;
– запознаване с изискванията за безопасни
условия на труд;
– запознаване с организационната структура
на спорта в Република България и на конкретната
спортна организация;
– участие в предварителни проучвания за
ориентацията, предпочитанията и мотивацията
на кандидатите за занимания с конкретен вид
спорт;
– участие в диагностичните процедури за
п ървонача л н и п роу ч ва н и я на въ зрас т ови т е
психо-физически особености на кандидатите за
занимания с конкретен вид спорт;
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– запознаване с резултатите от проучванията
на здравословното състояние на кандидатите за
спортни занимания и диагностика на изходните
параметри на специфичната за дадения вид спорт
физическа годност и координационно-двигателни
способности;
– запознаване с разработените и утвърдени
учебно-тренировъчни планове или приоритетни
тренировъчни програми;
– запознаване с план-графика на тренировъчните занимания;
– запознаване с техническото състояние и характеристики на общите и специфичните спортни
уреди и с други технически средства и съоръжения
за провеждането на различни по съдържание и
насоченост тренировъчни занимания;
– участие в проверката и подготовката на
откритите и закритите тренировъчни обекти и
на санитарно-хигиенните възли за съответствие
на изискванията на действащите стандарти и
правила;
– участие в изготвянето и представянето на
информационни и рекламни материали;
– участие в срещи с обществеността, с родителите на младите спортисти, с медиите и други
институции за повишаване на информираността
на тренировъчната и спортносъстезателната
дейност;
– организиране на тренировъчни лагери;
– участие в състезания и организационни дейности – осигуряване на транспорт, настаняване,
хранене, условия за тренировка и др.
• Основни дейности на помощник-треньора
по вид спорт:
– установяване и поддържане на професионален контакт със спортистите;
– участие в разработването и утвърждаването
на учебно-тренировъчни и спортносъстезателни
програми в съответствие с вътрешния и международния спортен календар;
– запознаване на участниците с характеристиките и параметрите на основните и спомагателните спортни уреди и други технически
средства и съоръжения за провеж дането на
различни по съдържание и насоченост тренировъчни занимания;
– запознаване на участниците с общите и
специфичните изисквания и условия за безопасна
тренировъчна и спортносъстезателна дейност;
– демонстриране изпълнението на елементите
от техниката на конкретния вид спорт;
– следи за изпълнението на индивидуалните
тренировъчни програми на спортистите – по
указание на треньора по вид спорт;
– дава организационно-методически указания
в случай на необходимост и съобразно предоставените му от треньора правомощия; оказва
помощ и пазене при необходимост;
– комуникира професионално на английски
език и/или на друг чужд език.
• Заключителни дейности на помощник-треньора по вид спорт:
– изготвяне на индивидуален и групов анализ
на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от
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подготовката след консултация с треньора по
вид спорт;
– проверяване състоянието на спортната материална база след всяко тренировъчно занимание;
– информиране на треньора (или работодателя) за необходимостта от ремонти и възстановяване;
– изготвяне на писмен отчет за дейността съ
образно графика или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват
от помощник-треньора по вид спорт да бъде
дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при
продължително физическо натоварване, лоялен
и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания,
да използва съвременна справочна и каталожна
литература, професионален софтуер и компютър с
интернет. Организационните умения и уменията
за работа в екип са от ключово значение за практикуване професията на треньора по вид спорт.
Всеки помощник-треньор по вид спорт преминава основен инструктаж по здравословни
и безопасни условия на труд, по опазване на
околната среда, по противопожарна безопасност
и борба с пожари и за оказване на първа помощ
на пострадал.
Помощник-треньорът по вид спорт осъществява своята дейност в съответствие със Закона за
физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове. Правоспособност по
професията се придобива съгласно Наредба № 2
от 2017 г. за професионалната правоспособност
и квалификацията на спортно-педагогическите
кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“, могат да продължат обучението
си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“ или по друга професия от професионално
направление „Спорт“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика; посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Помощник-треньор“ може да заема следните длъжности от
НКПД:
 
Е динична група 3422 „Спортни треньори,
инструктори и сродни на тях“:
 
3 422-3003 Помощник-треньор,
 
3 422-3010 Инструктор, спортен.
 
Е динична група 3423 „Фитнес инструктори
и ръководители на програми за отдих и
спорт“:
 
3 423-3006 Личен треньор,
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както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3 .1 . С п и с ъ к н а Е Р У з а с п е ц и а л н о с т
„Спорт“ – трета степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
• Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
• Е РУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
• Е РУ 3. Икономика
Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• Е РУ 4. Организация на труда
Р У 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
• Е РУ 5. Комуникация и чужд език
Р У 5.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
Р У 5.3. Владее чужд език по професията
• Е РУ 6. Информационни и комуникационни
технологии
Р У 6.1. Обработва информация с ИКТ
Р У 6.2. Комуникира с ИКТ
Р У 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 6.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
• Е РУ 7. Спорт
Р У 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
Р У 7.2. Познава системата на спорта в Република България
РУ 7.3. Формира многостранно и хармонично
развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 8. Подбор и начална спортна подготовка
Р У 8.1. Разработва критерии за подбор на
талантливи спортисти
Р У 8.2. Извършва дейности по подбор и
начална спортна подготовка
• Е РУ 9. Планиране и реализация на учебнотренировъчна дейност
Р У 9.1. Подготвя и обсъжда тренировъчни
планове
Р У 9.2. Провежда тренировъчни занимания
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3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
Знания

• П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• П редставя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова
дейност и за свързаните трудови дейности
• П редставя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• П редставя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация
и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място
при различни трудови дейности
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• К онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
• П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания

• П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

• О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

• А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• К онтролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• К онтролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации

 писва основните рискови и аварийни ситуации
О
О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
О бяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
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• К
 оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
Компетентности

• А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация,
прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за
пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила
за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• х игиенните норми
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

• З
 нае същността на предприемачеството
• З
 нае видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
дадена фирма или организация

Компетентности

• П
 редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З
 нае видовете предприемаческо поведение

Умения

• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• П
 редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З
 нае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или
организация

Компетентности

• Р
 азработва проект на бизнес план в екип

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• ��������������������������������������������������������������������
Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

П
 ознава общата теория на пазарната икономика
З
 апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Резултат от учене 3.2: Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира
��������������������������������������������������������������������
икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено
предприятие

Компетентности

• Способен
�������������������������������������������������������������������
е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване: Средство 1:
• П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
• К
 азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В
 ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно,
��������������������������������������������������������������������
точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 4.1: Организира работния процес
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 ланира работния процес в съответствие с изискванията
• С ъставя график за срочното изпълнение на работните задачи
• С пазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняването на професията

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения
за въвеждането им

 ознава структурата на спортните организации
П
Познава структурата на стопанските организации
Познава нормирането на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията
Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Резултат от учене 4.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания

• П
 ознава видовете дейности в работния процес
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите

Умения

• О
 рганизира дейностите в работния процес
• С пазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична и конструктивна работната среда

Компетентности

• Е
 фективно разпределя дейностите в работния процес
• С ъдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• о рганизацията на работния процес
За средство 2:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• р азпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Комуникация и чужд език

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Помощник-треньор

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип
Знания
Умения

• П
 ознава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
• Познава различните видове работни екипи и начините за координация
• О съществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния
комитет)
• О съществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които
организира спортното събитие
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• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

•
•
•
•

Умения

• Р
 азпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по
време на бизнес комуникацията
• Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията
• В оди делова комуникация – писмена и устна
• П редлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• В оди уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на
услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

 ознава етичните норми на бизнес комуникацията
П
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава начините на поведение при възникване на конфликти
Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
• Познава начините за водене на делова комуникация

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията
Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
клиенти

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните
си задължения

Средства за оценяване: Средство 1:
• К омуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• П ровеждане на разговори по професионални теми на чужд език
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Информационни и комуникационни технологии

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ
Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
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• П
 ознава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• З нае за съществуването на облачни услуги
Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2: Комуникира с ИКТ
Знания

•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията

Умения

•
•
•
•
•

 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И зползва електронни услуги за онлайн пазаруване
О бменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)

Умения

• С
 ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на форматиране

Компетентности

• Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания

• П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
• З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Р азпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• П рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
• З нае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

• С
 пособен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра,
проверка на интернет връзка и др.)
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Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
• П
 ерсонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Наименование
единицата:

н а �Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:
Наименование
професията:

4
н а Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава същността, ролята и значението на спорта

Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

• Р
 азпознава признаците при употреба на допинг и предприема необходимите мерки
• О сигурява спазване на принципите на честната игра в спорта

Компетентности

• П
 опуляризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт
• Популяризира опита на елитни спортисти от съответния спорт

 ознава същността и функциите на спорта в съвременното общество
П
Познава историята на физическото възпитание и спорта
Познава олимпийските принципи и идеали
З нае вредите от употребата на допинг
Познава Световния антидопингов кодекс
Познава Списъка на забранените субстанции и методи на Световната антидопингова агенция (WADA)
• Познава националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в
спорта

Резултат от учене 7.2: Познава системата на спорта в Република България
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• И
 дентифицира мястото на своята спортна организация в системата на спорта
• Р аботи за привличане на финансови средства за спортната организация
• П редлага идеи на своя клуб за провеждането на спортни занимания, насочени към различни целеви групи

Компетентности

• К
 онсултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания

 ознава организацията на спорта в национален и международен аспект
П
Познава нормативната уредба на спорта
З нае особеностите на спорта за всички
З нае особеностите на спорта за високи постижения
З нае особеностите на физическото възпитание и спорта в училищата
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Резултат от учене 7.3: • Ф ормира многостранно и хармонично развити личности чрез спорт
Знания

• П
 ознава закономерностите при формиране на двигателни и личностни
качества у човека
• Познава анатомията и биомеханиката на човека
• Познава физиологията и биохимията на физическите упражнения
• Познава основите на спортната педагогика и спортната психология
• Познава възрастовите особености във физическото развитие и динамиката
на работоспособността на детския организъм
• З нае причините за спортен травматизъм

Умения

• П
 рилага съответните средства и методи за хармонично развитие на личността чрез спорт
• И збира подходящи средства и методи за развитие на двигателните качества
• Участва в контрола на постигнатите резултати

Компетентности

• П
 роявява самостоятелност при формиране на двигателните и психическите
качества в определения вид спорт

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на изпитен тест или развиване на въпрос от областта на спорта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани професионални знания, свързани със същността и организацията на спорта
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование
единицата:

н а Подбор и начална спортна подготовка

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
професията:

н а Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1: Разработва критерии за подбор на талантливи спортисти
Знания

• П
 ознава влиянието на генотипните и фенотипните фактори върху развитието на спортистите
• Познава средствата и методите за изследване на двигателните и психическите качества на спортистите
• З нае основните фактори на спортното постижение за вида спорт
• Познава идеала – модела на висококвалифицирания спортист във вида
спорт или дисциплина

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 ъвместно с треньора разработва критерии за подбор на талантливи
спортисти

 рилага основните принципи на подбора в спорта
П
И збира подходящи критерии за подбор в съответния спорт
П рогнозира възможностите за развитие на спортиста
Н асочва спортистите при избор на определена дисциплина

Резултат от учене 8.2: Извършва дейности по подбор и начална спортна подготовка
Знания

•
•
•
•

 ознава основните етапи на спортния подбор
П
З нае особеностите на подбора в съответния спорт
З нае основните критерии за подбор в съответния спорт
Познава методите за изследване на антропометричните признаци, функционалните възможности, равнището на двигателните качества, координационните способности и показателите на психическия статус на бъдещите
спортисти
• Познава основните принципи и етапи на спортната подготовка
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Умения

• П
 роучва предпочитанията, мотивацията и нагласите на спортистите по
отношение на спортното им развитие
• И дентифицира най-подходящите дисциплини за начинаещите спортисти
• И дентифицира най-подходящите за напредналите спортисти пътища за
развитие на спортната кариера
• О бяснява на спортистите възможностите за тяхното спортно развитие и
мотивира своите предложения

Компетентности

• И
 звършва прецизна предварителна подготовка за подбор на талантливи
спортисти във вида спорт
• П роявява съобразителност при подбор на талантливи спортисти

Средства за оценяване: Средство 1:
• О пределяне на подходящи критерии за подбор в определен вид спорт
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• И зборът на критериите за подбор в съответния спорт е подходящ и обоснован
ЕРУ 9
Наименование
единицата:

н а Планиране и реализация на учебно-тренировъчна дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:
Наименование
професията:

4
н а Помощник-треньор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Подготвя и обсъжда тренировъчни планове

Знания

• П
 ознава същността на тренировъчното натоварване
• Познава критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
• Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни качества
• Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване
• Познава основните средства и методи за изграждане на тактическата
подготовка
• Познава основните методи за психологическа подготовка
• З нае периодизацията на спортната тренировка

Умения

• И
 зготвя план-график на тренировъчните занимания и определя техните
цели по време на подготвителния, състезателния и преходния период
• С ъздава графичен модел на структурата на тренировъчния процес
• Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
• О пределя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
• Подбира спортната екипировка

Компетентности

• П
 одготвя проекти на тренировъчните планове на отбора (или спортистите),
като проявява творчество, съобразителност и прецизност
• Р аботи съвместно със старшия/главния треньор върху тренировъчните
планове за подготовка и дискутира своите идеи

Резултат от учене 9.2: Провежда тренировъчни занимания
Знания

• З
 нае структурата на тренировъчните занимания и същността на подготвителната, основната и заключителната част
• Познава динамиката на тренировъчното натоварване
• Познава основните закономерности на тренировъчния процес
• З нае правилата на спортните състезания по определен вид спорт
• Познава биомеханиката на различните упражнения и движения в определен вид спорт
• Познава терминологията на определен вид спорт
• Познава средствата, методите и принципите на спортната тренировка
• З нае важността на разгряването, неговите ефекти и съдържание
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• И
 ма знания за оперативния контрол, чрез който се проследява ефектът
на тренировъчните въздействия
• Познава възможните наранявания, които могат да настъпят по време на
занимания по определен вид спорт
• З нае начините за оказване на първа помощ при характерни за определен
вид спорт наранявания
Умения

• И
 зготвя план-конспект за отделните тренировъчни занимания съобразно
поставените в плана цели
• Подбира различни средства и методи и намира оптималните съчетания
на параметрите на натоварването (обем и интензивност) с цел ефективно
въздействие с конкретна насоченост
• П роверява облеклото и екипировката на спортистите
• Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията и на движенията
в определен вид спорт
• С леди и подпомага правилното изпълнение на упражненията и движенията
в определен вид спорт; дава своевременни указания на спортистите
• С леди за спазването на почивката между различните натоварвания
• О бяснява на спортистите различни тактики по определен вид спорт, техния
замисъл, план и действия
• О бяснява на спортистите спортносъстезателния правилник по вида спорт

Компетентности

• П
 ровежда самостоятелно тренировъчни занимания със спортистите, като
проявява уважение и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание по зададени цели
и задачи на заниманието и профил на спортистите
Средство 2:
• П ровеждане на тренировъчно занимание на спортист (или отбор спортисти)
по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• О борудвана по вид спорт спортна зала или друго спортно съоръжение
• С портист или отбор спортисти
Критерии за оценяване: За средство 1:
• С ъдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените
цели и задачи. Разработени са методически указания
За средство 2:
• П роведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираните цели и
задачи
•  Упражненията са демонстрирани правилно; грешките са отстранявани
своевременно
• Д адените методически указания и използваната спортна терминология
са коректни
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – както в учебно-тренировъчни кабинети и
спортни зали на обучаващата институция, така
и в открита или закрита материална спортна
база на други спортни организации и фирми.
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети, оборудвани с необходимата електронна
и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място
за обучаващия и за всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), екрани и стойки за
окачване на табла и учебно-технически средства,
видеотехника, учебни пособия: демонстрационни
макети и модели, онагледяващи табла, реални
образци, учебни видеофилми, програмни продук
ти, специализирана литература, закони, наредби

и инструкции, регламентиращи нормативните
изисквания за спортната дейност. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър
на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа, принтер, плотер, скенер
или дигитайзер, мултимедия (за предпочитане с
компютърен интерфейс) и достъп до интернет.
4.2. По практика
Обучението по практика на професията се
извършва в реална работна среда – стадиони,
открити и закрити спортни зали, плувни басейни и други спортни комплекси, оборудвани
със спортни уреди и технически съоръжения,
необходими за провеждането на високоефективен
тренировъчен процес.
Броят на спортните уреди и съоръжения е в
зависимост от съдържанието на техническата
подготовка и изискванията на правилниците по
конкретните видове спорт и броя на обучаваните.
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За осигуряване на методико-практическата
подготовка на обучаваните, за планиране и провеждане на общата и специфичната физическа
подготовка на състезателите по вид спорт са
необходими различни съоръжения за развитие
на аеробните възможности (бягащи пътеки,
велоергометри, крос-тренажори, степери и др.),
както и специализирани уреди за фитнес силова
подготовка.
Оборудването трябва да включва още: базови
измервателни инструменти или апаратура за
контрол на натоварването, за провеждане на
тестове за подбор и за контрол на тренираността
(хронометри, уреди за антропометрични измервания, пулсомери и др.).
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
трета или четвърта степен на професионална
квалификация съответно по професия „Помощник-треньор“ и професия „Треньор“ при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
8189

НАРЕДБА № 11
от 27 август 2018 г.

за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
813030 „Треньор“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално направление 813 „Спорт“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 813030 „Треньор“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността
8130301 „По вид спорт“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
813030 „Треньор“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, навършили 16 години, които
към влизане в сила на тази наредба се обучават
за придобиване на професионална квалификация по професията, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 16 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Треньор“ (ДВ, бр. 12 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
Професионално направление:
813

Спорт

Наименование на професията:
813030

Треньор

Специалности:

Степен на професионална квалификация

8130301 По вид спорт

Четвърта

Ниво на квалификация
според Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) – 5

Ниво на квалификация
според Национа лната
квалификационна рамка (НКР) – 5
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискването за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е
завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава, не
му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Треньор“ или по част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Треньорът по вид спорт може професионално
да се реализира в спорта за всички, във физическото възпитание и спорта в училищата, както
и в спорта за високи постижения. Работи за различни спортни организации, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационноадминистративна дейност по един или няколко
вида спорт. Негова основна отговорност е да
популяризира физическото възпитание и спорта.
Треньорът по вид спорт изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или
фирма, като планира и извършва определените от
работодателя трудови дейности – подготвителни,
основни и заключителни.
• Подготвителни дейности на треньора по
вид спорт:
– запознаване с длъжностната характеристика,
разработена и утвърдена от работодателя;
– запознаване с изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
– запознаване със системата за физическо
възпитание и спорт на Република България и на
спортната организация, в която работи;
– запознаване с актуалните проблеми на вида
спорт;
– участие в предварителни проучвания за ориентацията, предпочитанията и мотивацията на
кандидатите за занимания с конкретен вид спорт;
– участие в диагностични процедури за първоначални проучвания на възрастовите психо-физи-
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чески особености на кандидатите за занимания
с конкретен вид спорт;
– запознаване с резултатите от проучванията
за здравословното състояние на кандидатите за
спортни занимания и диагностика на изходните
параметри на специфичната за дадения вид спорт
физическа годност и координационно-двигателни
способности;
– организиране и извършване на подбор и
начална селекция на деца и юноши;
– участие в контрола и оценката на тренираността на спортистите с различно ниво на
подготовка;
– участие в разработването и утвърждаване на
учебно-тренировъчните планове и тренировъчни
програми;
– участие в планирането на структурата на тренировъчния процес – макроструктура, мезоструктура и микроструктура;
– изготвяне план-график на тренировъчните
занимания;
– запознаване с техническото състояние и
характеристиките на общите и специфичните
спортни уреди и другите технически средства и
съоръжения за провеждането на различни по съдържание и насоченост тренировъчни занимания;
– участие в проверката и подготовката на откритите и закритите тренировъчни обекти и на
санитарно-хигиенните възли за съответствие с
изискванията на действащите стандарти и правила;
– участие в изготвянето и представянето на
информационни и рекламни материали;
– участие в срещи с обществеността, с родителите на младите спортисти, с медиите и други
институции за повишаване на информираността на
тренировъчната и спортносъстезателната дейност;
– организиране на т ренировъчни лагери,
участия в състезания и свързаните с тях дейности – осигуряване на транспорт, настаняване,
хранене, условия за тренировка и др.
• Основни дейности на треньора по вид спорт:
– установяване и поддържане на професионален
контакт със спортистите;
– представяне пред ръководството и спортистите на разработените и утвърдените учебнотренировъчни и спортносъстезателни програми
в съответствие с вътрешния и международния
спортен календар;
– запознаване на участниците с характеристиките и параметрите на основните и спомагателните
спортни уреди и другите технически средства и
съоръжения за провеждане на тренировъчните
занимания;
– запознаване на участниците с общите и
специфичните изисквания и условия за безопасна
тренировъчна и спортносъстезателна дейност;
– демонстриране на елементите от техниката
на конкретния вид спорт;
– оптимизиране обема и интензивността на
натоварването, съобразено с възрастово-половите особености на състезателите и със спортния
календар;
– контролиране изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми на спортистите;
– отговаря, заедно с медицинските лица, за
ежедневните възстановителни процедури и за възстановяването след спортни травми и заболявания;
– контролиране на работата на помощниктреньора по вид спорт;
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– оказване на помощ при необходимост;
– провеждане на професионални разговори
на английски език и/или на друг чужд език при
необходимост.
• Заключителни дейности на треньора по вид
спорт:
– изготвяне на индивидуален и групов анализ на
постигнатите резултати в отделните тренировъчни
занимания или на определен етап от подготовката;
– анализиране на спортносъстезателната дейност;
– коригиране и оптимизиране на тренировъчния процес;
– проверяване състоянието на спортната материална база след всяко тренировъчно занимание;
– информиране на работодателя при необходимост от ремонт и възстановяване;
– изготвяне на писмен отчет за дейността съобразно графика или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от
треньора по вид спорт да бъде дисциплиниран,
наблюдателен, издръжлив при продължително
физическо натоварване, лоялен и отговорен,
с нагласа за точно и прецизно изпълнение на
заповеди, инструкции и указания, да използва
съвременна справочна и каталожна литература,
професионален софтуер и интернет. Организационните умения и уменията за работа в екип са
важни за практикуване на професията.
Всеки треньор по вид спорт преминава основен
инструктаж по здравословни и безопасни условия
на труд, по опазване на околната среда, по противопожарна безопасност и борба с пожари и за
оказване първа помощ на пострадал.
Треньорът по вид спорт осъществява своята
дейност в съответствие със Закона за физическото
възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове. Правоспособност по професията
се придобива съгласно Наредба № 2 от 2017 г. за
професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ,
бр. 29 от 2017 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“ могат
да продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Спорт“.
При продължаващото професионално обучение
се организира обучение за усвояване на единиците
резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република
България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната
политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД
01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията „Треньор“,
може да заема следните длъжности от НКПД:
 
Е динична група 3422 „Спортни треньори,
инструктори и сродни на тях“:
 
3422-3003 Помощник-треньор;
 
3422-3010 Инструктор, спортен;
 
Е динична група 3423 „Фитнес инструктори
и ръководители на програми за отдих и
спорт“
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3423-3006 Личен треньор;
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
• ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ (Резултат от учене) 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
• ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
• ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
РУ 4.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
• ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
• ЕРУ 6. Информационни и комуникационни
технологии
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
• ЕРУ 7. Спорт
РУ 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
РУ 7.2. Познава системата на спорта в Република България
РУ 7.3. Формира многостранно и хармонично
развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
• ЕРУ 8. Подбор и начална спортна подготовка
РУ 8.1. Разработва критерии за подбор на
талантливи спортисти
Р У 8.2. Извършва дейности по подбор и
начална спортна подготовка
• ЕРУ 9. Планиране и реализация на учебнотренировъчна дейност
РУ 9.1. Подготвя и обсъжда тренировъчни
планове
РУ 9.2. Провежда тренировъчни занимания
• ЕРУ 10. Планиране и участие в спортносъстезателна дейност
РУ 10.1. Планира участията на отбора (или
спортистите) в спортни състезания
РУ 10.2. Участва във воденето на отбора (или
спортистите) по време на спортни състезания
РУ 10.3. Анализира представянето на отбора
(или спортистите) в спортното състезание
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3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Треньор

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
Знания
• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация
• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• К онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Р азпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
Компетентности
• Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа
• П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• П редприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните
трудови дейности
Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната
трудова дейност
• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
Умения
• О рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти
и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване на
технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
• П ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
• А нализира причините за екологично замърсяване
• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
• С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната
среда
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Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

• П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна
безопасност
• О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
• О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
• И зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
• С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване на мерките
за пожарна и аварийна безопасност
• К оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария
Компетентности
• О рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна
безопасност
• А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• х игиенните норми;
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• И збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1: Познава основите на икономиката и предприемачеството
Знания

• З
 нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

• П редлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

• П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• П редлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 2.3: Участва в разработването на бизнес план
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Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху
дейността на фирмата

Умения

• А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• С амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р азработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията
на предварително дефинираното задание
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономика

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Треньор

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 3.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

•
•
•
•
•

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
• Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт (услуга), цена, дистрибуция, промоция
• Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния
микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите,
връзки с обществеността
• О бяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
• Р азработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения
капацитет
• И зготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна
представа в целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

П
 ознава общата теория на пазарната икономика
З
 апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Умения
И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
Компетентности
• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 3.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Умения

Компетентности

• С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки
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Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева
група
Средство 3:
• И зготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя,
кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт с
рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предимства
пред конкурентните
За средство 3:
• И зготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобразна – включва изискванията за заемане на длъжността, работното време,
трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са съобразени
с нуждите на работодателя
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1: Организира работния процес
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 ланира работния процес
• С ъставя график на работните задачи
• С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• П редлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанската организация
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес
основните нормативни актове, свързани с професията

Резултат от учене 4.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания

• П
 ознава видовете дейности
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• О
 рганизира дейностите в работния процес
• С пазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

• Е
 фективно разпределя и планира дейностите в работния процес
• О тговорен е за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейности
те в работния процес
ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1: Общува ефективно в работния екип
Знания

• З
 нае ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• К омуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности

• М
 оже да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

•
•
•
•
•

 ознава етичните норми на комуникацията
П
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава ефективното поведение при конфликти
З нае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция
Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

•
•
•
•

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
Решава конфликтни ситуации
В оди делова комуникация – писмена и устна
И звлича необходимата информация за удовлетворяване на изискванията
на клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите
на организацията
• П роявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3: Владее чужд език по професията
Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва свободно професионална терминология на чужд език (писмено и
говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване: • П ровеждане на разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • К омуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация
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ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Информационни и комуникационни технологии

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Треньор

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 6.1: Обработва информация с ИКТ
Знания

Умения

Компетентности

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността є
• Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги
• И зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• И зползва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2: Комуникира с ИКТ
Знания

Умения

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в областта на професията
О бяснява употребата на електронен подпис
И зползва електронна поща
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
И зползва електронен подпис за авторизация
О бменя знания и опит в онлайн общности
Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

Умения

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на
шаблонни интернет страници и/или блогове
• С ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове
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Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Резултат от учене 6.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания

•
•
•
•

 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
П
З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда
Умения
• И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Р азпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• П рилага мерки за пестене на енергия
Компетентности
• С пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
Резултат от учене 6.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения
• И збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
• П роменя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
Компетентности
• С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане • Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 7.1:

Познава същността, ролята и значението на спорта

Знания

•
•
•
•

Умения

• Р
 азпознава признаците при употреба на допинг и предприема необходимите мерки
• О сигурява спазване на принципите на феърплей в спорта

Компетентности

• П
 опуляризира здравословния начин на живот и редовните занимания със
спорт
• Популяризира опита на елитни спортисти от съответния спорт

 ознава същността и функциите на спорта в съвременното общество
П
Познава историята на физическото възпитание и спорта
Познава олимпийските принципи и идеали
З нае вредите от употребата на допинг

Резултат от учене 7.2: Познава системата на спорта в Република България
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• И
 дентифицира мястото на своята спортна организация в системата на спорта
• Р аботи за осигуряване на финансови средства за спортната организация
• П редлага идеи за провеждане на спортни занимания, насочени към различни целеви групи

Компетентности

• К
 онсултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания

 ознава организацията на спорта в национален и международен аспект
П
Познава нормативно-правната уредба на спорта
З нае особеностите на спорта за всички
З нае особеностите на спорта за високи постижения
З нае особеностите на физическото възпитание и спорта в училищата

Резултат от учене 7.3: Ф ормира многостранно и хармонично развити личности чрез спорт
Знания

• П
 ознава закономерностите при формиране на двигателни и личностни
качества у човека
• Познава анатомията и биомеханиката на човека
• Познава физиологията и биохимията на физическите упражнения
• Познава основите на спортната педагогика и спортната психология
• Познава възрастовите особености във физическото развитие и динамиката
на работоспособността на детския организъм
• З нае причините за спортен травматизъм

Умения

• П
 рилага подходящите средства и методи за хармонично развитие на лич
ността чрез спорт
• И збира различни средства и методи за развитие на двигателните качества
• Участва в контрола на постигнатите резултати

Компетентности

• С
 ъдейства професионално при формиране на двигателни и психически
качества в конкретния вид спорт

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на изпитен тест или развиване на въпрос от областта на спорта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрирани професионални знания, свързани със същността и организацията на спорта
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Подбор и начална спортна подготовка

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1: Разработва критерии за подбор на талантливи спортисти
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Знания

• П
 ознава влиянието на генотипните и фенотипните фактори върху развитието на спортистите
• Познава средствата и методите за изследване на двигателните и психичес
ките качества на спортистите
• З нае основните фактори на спортното постижение за вида спорт
• Познава идеала – характеристиките на висококвалифицирания спортист в
конкретния вид спорт или дисциплина

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• М
 оже самостоятелно да разработи критерии за подбор на талантливи
спортисти

 рилага основните принципи за подбор в спорта
П
И збира подходящи критерии за подбор в съответния спорт
П рогнозира възможностите за развитие на спортиста
Н асочва спортистите при избор на определен вид спорт

Резултат от учене 8.2: Извършва дейности по подбор и начална спортна подготовка
Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 роучва предпочитанията, мотивацията и нагласите на спортистите по
отношение на спортното им развитие
• И дентифицира най-подходящите дисциплини за начинаещите спортисти
• И дентифицира най-подходящите пътища за развитие на спортната кариера
при напреднали спортисти
• О бяснява на спортистите възможностите за тяхното спортно развитие и
мотивира своите предложения

Компетентности

• И
 звършва прецизна предварителна подготовка за подбор на талантливи
спортисти

 ознава основните етапи на спортния подбор
П
З нае особеностите на подбора в съответния спорт
З нае основните критерии за подбор в съответния спорт
Познава методите за изследване на антропометричните признаци, функционалните възможности, равнището на двигателните качества, координационните способности и показателите на психическия статус на бъдещите
спортисти
• Познава основните принципи и етапи на многогодишната спортна подготовка

Средства за оценяване: Средство 1:
• О пределяне на подходящи критерии за подбор в определен вид спорт
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• И зборът на критериите за подбор е подходящ и обоснован
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Планиране и реализация на учебно-тренировъчна дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Подготвя и обсъжда тренировъчни планове

Знания

• П
 ознава същността на тренировъчното натоварване
• Познава критериите за тренираност и спортна форма в съответния вид спорт
• Познава основните средства и методи за развиване на основните двигателни качества
• Познава основните средства и методи за спортно-техническо усъвършенстване
• Познава основните средства и методи за изграждане на тактическата
подготовка
• Познава основните методи за психологическа подготовка
• З нае периодизацията на спортната тренировка
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Умения

• И
 зготвя план-график на тренировъчните занимания и определя целите на
подготвителния, състезателния и преходния период
• С ъздава графичен модел на структурата на тренировъчния процес
• Подбира методите и средствата за постигане целите на тренировъчните
занимания
• О пределя параметрите на тренировъчното натоварване – продължителност,
обем, плътност, интензивност
• Подбира спортната екипировка

Компетентности

• П
 одготвя проекти на тренировъчните планове на отбора (или спортистите),
като проявява творчество, съобразителност и прецизност
• Р аботи съвместно със старшия/главния треньор върху тренировъчните
планове за подготовка и дискутира своите идеи

Резултат от учене 9.2: Провежда тренировъчни занимания
Знания

• З
 нае структурата на тренировъчните занимания и същността на подготвителната, основната и заключителната част
• Познава динамиката на тренировъчното натоварване
• Познава основните закономерности на тренировъчния процес
• З нае правилата на спортните състезания
• Познава биомеханиката на различните упражнения и движения
• Познава терминологията на определен вид спорт
• Познава средствата, методите и принципите на спортната тренировка
• З нае важността на разгряването, неговото съдържание и ефекти
• Познава оперативния контрол, чрез който се проследява ефектът на тренировъчните въздействия
• Познава възможните наранявания по време на заниманията по определен
вид спорт
• З нае начините за оказване на първа помощ при различните видове наранявания

Умения

• И
 зготвя план-конспект за отделните тренировъчни занимания съобразно
поставените цели
• Подбира подходящите средства и методи и намира оптималните съчетания
на параметрите на натоварването (обем и интензивност), за да прилага
ефективни въздействия с конкретна насоченост
• П роверява облеклото и екипировката на спортистите
• Демонстрира техниката на изпълнение на упражненията и на движенията
в определен вид спорт
• С леди и подпомага правилното изпълнение на упражненията и движенията,
дава своевременни указания на спортистите
• С леди за спазването на почивката между различните натоварвания
• О бяснява на спортистите различни тактики, техния замисъл, план и действия
• О бяснява на спортистите спортносъстезателния правилник за вида спорт
или дисциплина

Компетентности

• П
 ровежда самостоятелно тренировъчни занимания със спортистите, като
проявява уважение и демонстрира авторитет

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зготвяне на план-конспект за тренировъчно занимание по зададени цели
и задачи на заниманието и профил на спортистите
Средство 2:
• П ровеждане на тренировъчно занимание на спортист (или отбор спортисти)
по зададен план-конспект
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• О борудвана спортна зала по вид спорт или друго спортно съоръжение
• С портист или отбор спортисти
Критерии за оценяване: За средство 1:
• С ъдържанието на тренировъчното занимание отговаря на поставените
цели и задачи. Разработени са методически указания
За средство 2:
• П роведеното тренировъчно занимание е изпълнило планираната цел и
задачи. Упражненията са демонстрирани правилно, грешките са отстранявани своевременно. Дадените методически указания и използваната
спортна терминология са коректни
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ЕРУ 10
Наименование
единицата:

н а Планиране и участие в спортносъстезателна дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
професията:

н а Треньор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1: Планира участията на отбора (или спортистите) в спортни състезания
Знания

• П
 ознава основните видове спортни състезания
• Р азбира ролята и мястото на състезанията в структурата на годишния
тренировъчен цикъл
• Познава структурата и съдържанието на основните документи за организация на спортните състезания
• Познава правилата на спортните състезания във вида спорт или спортна
дисциплина
• Познава Списъка на забранените вещества и методи на Международната
антидопингова агенция (WADA)

Умения

• И
 збира подходящите за отбора (или спортистите) състезания от спортния
календар за участие в годишния цикъл
• П роучва размера на разходите за участие в състезания от спортния календар
• Подготвя проектопредложения за финансиране на участието на спортистите
в планираните спортни състезания
• О рганизира картотекирането на спортистите, медицинския контрол, допинг
контрола и други важни дейности

Компетентности

• П
 ланира участията на отбора (или спортистите) в състезания от спортния
календар в съответния спорт

Резултат от учене 10.2: Води отбора (или спортистите) по време на спортни състезания
Знания

• П
 ознава тактическите действия във вида спорт
• Познава поведението на спортистите по време на състезание
• З нае методи за оптимизиране на емоционалното състояние на състезателите
и за въздействие върху нагласата за участие в състезание
• Познава основни възстановителни процедури
• З нае процедурата при вземане на допинг проба

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• В
 оди отбора (или спортистите) по време на състезания при стриктно
спазване на изискванията

 пределя готовността на отбора (или спортистите) за участие в състезание
О
О пределя възстановителните процедури
И збира основната тактика на отбора (или спортистите)
О рганизира преминаването на допинг пробите от състезателите

Резултат от учене 10.3: Анализира представянето на отбора (или спортистите) в състезанието
Знания

• П
 ознава факторите, които могат да окажат положително или отрицателно
влияние върху представянето на спортистите
• Познава върховите спортни постижения (национални, европейски и световни
рекорди) в различните възрастово-полови групи по определен вид спорт

Умения

• О
 пределя факторите, повлияли на представянето на отбора (или състезателите) в спортното състезание
• Подготвя препоръки за коригиране на тренировъчните планове
• Д ава оценка за нивото на общата и специфичната работоспособност на
спортистите

Компетентности

• А
 нализира компетентно и отговорно представянето на отбора или спортистите

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зготвяне на програма за участие в състезания и на план-сметка за необходимите разходи
Средство 2:
• А нализ на представянето на отбора (или спортистите) в състезанията
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
• О сигурено присъствие на спортно състезание
Критерии за оценяване: За средство 1:
• П рограмата е адекватна на целите и задачите; планираните разходи са
обосновани
За средство 2:
• Р азработеният анализ е изчерпателен и обективен; предложени са препоръки за подобряване на представянето
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – както в учебно-тренировъчни кабинети и
спортни зали на обучаващата институция, така
и в открита или закрита материална спортна
база на други спортни организации и фирми.
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети, оборудвани с необходимата електронна
и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място
за обучаващия и за всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), екрани и стойки за
окачване на табла, учебно-технически средства
(диапроектори, видеотехника, шрайбпроектори), учебни пособия: демонстрационни макети
и модели, онагледяващи табла, реални образ
ци, учебни видеофилми, програмни продукти,
специализирана литература, закони, наредби
и инструкции, регламентиращи нормативните
изисквания за спортната дейност. Компютърният
кабинет трябва да предлага персонален компютър
на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа, принтер, плотер, скенер
или дигитайзер, мултимедия (за предпочитане с
компютърен интерфейс) и достъп до интернет.
4.2. По практика
Обучението по практика на професията се
извършва в реална работна среда – стадиони,
открити и закрити спортни зали, плувни басейни и други спортни комплекси, оборудвани
със спортни уреди и технически съоръжения,
необходими за провеждането на високоефективен
тренировъчен процес.
Броят на спортните уреди и съоръжения е в
зависимост от съдържанието на техническата

подготовка и изискванията на правилниците по
конкретните видове спорт и броя на обучаваните.
За осигуряване на методико-практическата
подготовка на обучаваните, за планиране и провеждане на общата и специфичната физическа
подготовка на състезателите по вид спорт са
необходими различни съоръжения за развитие
на аеробните възможности (бягащи пътеки,
велоергометри, кростренажори, степери и др.),
както и специализирани уреди за фитнес силова
подготовка.
Оборудването трябва да включва още: базови
измервателни инструменти или апаратура за
контрол на натоварването, за провеждане на
тестове за подбор и за контрол на тренираността
(хронометри, уреди за антропометрични измервания, пулсомери и др.).
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили съответната
професионална квалификация при условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
8174
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-476
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Орлиците“, в землището на с. Камчия, община Сунгурларе, област
Бургас, обявена със Заповед № 1214 от 10.12.2002 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 7 от 2003 г.), от 3156 дка на 3115,293 дка.
2. В границата на защитена местност „Орлиците“, определена със заповедта по т. 1, попадат
имоти с номера: 120004, 120006, 120008, 120012,
120014, 120016, 120022 и 130005, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Камчия (за 2018 г.), ЕК АТТЕ 36004, община Сунгурларе, област Бургас, с обща площ
3115,293 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Орлиците“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8258

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-477
от 30 юли 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Белите
скали“, в землището на гр. Бяла, община Бяла,
област Варна, обявена със Заповед № РД-486
от 17.04.2003 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 48 от 2003 г.), от 142 дка на
145,909 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Белите скали“, определена със заповедта по т. 1,
попадат имоти с идентификатори, както следва: 07598.118.80, 07598.306.4, 07598.306.9 – част
(с площ 17,498 дка и с координати на частта,

попадаща в природна забележителност „Белите скали“, представени в координатна система
БГ С 2 0 0 5 в п ри лож ен ие т о, п р едс т а в л я в а що неразделна част от настоящата заповед),
07598.306.10, 07598.306.12, 07598.306.13, 07598.307.2
и 07598.307.31 съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на гр.
Бяла (за 2018 г.), ЕК АТТЕ 07598, община Бяла,
одобрени със Заповед № РД-18-47 от 18.08.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
145,909 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Белите
скали“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
Приложение
към т. 2
Координати на част та от позем лен имот
07598.306.9, попадащ в природна забележителност „Белите скали“, представени в координатна
система БГС 2005 (Кадастрална)
№ по ред

X

Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4754058.43
4754055.57
4754048.43
4754048.43
4754046.79
4754042.93
4754040.44
4754033.63
4754025.58
4754014.84
4754008.29
4754008.05
4754007.51
4754005.60
4754001.03
4754000.10
4754000.51
4753999.02
4753996.28
4753993.65
4753990.23

695925.40
695918.21
695900.27
695900.27
695899.64
695898.15
695895.99
695890.08
695882.64
695872.58
695873.17
695874.05
695875.13
695879.87
695886.45
695894.22
695902.35
695906.78
695910.17
695912.38
695913.52
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
8259
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4753987.32
4753986.62
4753983.14
4753977.41
4753960.59
4753959.74
4753957.43
4753922.53
4753921.42
4753924.74
4753919.86
4753915.84
4753910.57
4753733.86
4753587.31
4753575.00
4753568.31
4753567.17
4753549.57
4753539.24
4753534.67
4753521.65
4753520.07
4753503.73
4753503.97
4753503.98
4753504.46
4753507.34
4753511.79
4753544.64
4753565.80
4753586.19
4753591.02
4753617.71
4753647.33
4753681.05
4753713.46
4753747.29
4753774.66
4753802.89
4753833.23
4753869.71
4753901.50
4753931.96
4753958.00
4754001.93
4754030.88
4754056.38

Y
695913.30
695903.57
695900.13
695897.44
695886.53
695873.08
695872.84
695856.77
695880.72
695901.02
695920.25
695921.17
695920.36
695980.80
696020.39
696023.71
696024.84
696025.83
696030.59
696034.43
696034.99
696040.52
696041.56
696047.64
696049.88
696049.88
696051.17
696058.76
696057.07
696043.66
696039.86
696037.33
696036.21
696030.02
696021.61
696016.96
696007.82
696000.20
695993.86
695986.56
695977.59
695968.14
695962.98
695956.45
695950.16
695940.17
695932.27
695925.85
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ЗАПОВЕД № РД-507
от 17 август 2018 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е напълно
изсъхнало, установено с Констативен протокол
№ БР-ЕД-02/23.05.2018 г.на РИОСВ – Велико
Търново:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида цер (Quercus cerris), обявено със Заповед
№ 1042 от 30.11.1984 г. на Комитета за опазване
на природната среда при Министерския съвет,
намиращо се в кв. Палаузово, поземлен имот
с идентификатор 14218.533.40 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово,
одобрена със Заповед № РД-18-19 от 18.05.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 45 от
2017 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 1631.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8320

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-59
от 13 септември 2018 г.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Бургас за изграждане на
модерно рибарско пристанище с цел осигуряване
развитието на риболовната дейност на територията
на общината и запазване на занаята рибарство при
спазване изискванията на Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на основание
чл. 112д, ал. 2 във връзка с ал. 5 и ал. 6, т. 2 и
чл. 112п от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и с чл. 128,
ал. 6 и 13 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), заявление вх. № 08-00-673 от 29.08.2018 г.
на въ з лож и т ел я – Общ и на Бу ргас, За повед
№ РД-02-15-46 от 10.08.2018 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на проект на специализиран подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за
рибарското пристанище в ПИ с идентификатор
№ 07079.10.1239, допълнена със Заповед № РД-02-
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15-57 от 10.09.2018 г. с разрешаване изработване
на проект за изменение на парцеларен план
(ПП) за пристанищната акватория в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245, одобрен със Заповед № РД-02-15-82 от 5.06.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
писмо изх. № ЕО-16 от 13.09.2018 г. на заместникминистъра на околната среда и водите, съгласно
което не следва да бъде провеждана процедура
по екологична оценка по реда на глава шеста
от ЗООС, и писмо изх. № ЕО-16 от 13.09.2018 г.
за приета обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, писма
изх. № 33-НН-792 от 5.08.2014 г. и изх. № 33-НН-792
от 6.04.2016 г. на Министерството на културата,
съгласувателни писма и становища на: Министерството на отбраната – писмо рег. № 09-00-151/
9.08.2016 г., Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) – писмо рег. № 06-02-133/15.08.2018 г.,
и Министерството на земеделието, храните и горите – писмо изх. № 07-420/22.08.2018 г., с които
се съгласува проектът на СПУП на основание
чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ, писмо № 0800-827/1/27.08.2018 г. на областния управител
на област Бургас, удостоверение № 25-146119/
11.09.2018 г. от СГКК – Бургас, за приемане на
проекта за изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, протокол № 42 от
28.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
за определяне на обектите, предвидени в проекта на рибарското пристанище за „обекти от
първостепенно общинско значение“, Решениe
по протокол № УТАТУ-01-02-19/12.09.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ и
Заповед № РД-02-14-560 от 31.05.2018 г. за делегиране на правомощия по ЗМПВВППРБ одобрявам
проект на специализиран подробен устройствен
план за рибарско пристанище, намиращо се в м.
Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле)
в землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, съдържащ: изменение на плана за регулация за
пристанищната територия в ПИ с идентификатор 07079.10.1239 по КК на гр. Бургас, включващ
промяна на регулационните граници на УПИ
VІІІ-1239 с отреждане „За рибарско пристанище“
и обособяване на нови УПИ VІІІ – с отреждане
„За рибарско пристанище“, и УПИ Х – с отреждане „За етнографско рибарско пристанище и
обслужващи дейности“, обслужващ път за достъп
до новообразуваните УПИ и промяна на регулационните граници на УПИ ІХ – с отреждане
„За пристанищна инфраструктура“; изменение
на плана за застрояване за УПИ VІІІ – с отреждане „За рибарско пристанище“, и УПИ ІХ – с
отреждане „За пристанищна инфраструктура“,
съгласно предложените устройствени параметри
на застрояване и изменение на парцеларния план
за пристанищната акватория за поземлен имот
(ПИ) с проектен идентификатор 07079.10.1245 по
КККР на гр. Бургас с отреждане: І етап – „За
специализиран пристанищен обект за обслужване
на риболовните дейности – място за временно
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укритие на риболовни кораби“ (закрита лодкостоянка), и ІІ етап – „За рибарско пристанище“,
съгласно приетите графични и текстови части
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с цел
защита на държавни и обществени интереси и
предотвратяване на значителни вреди със следните мотиви:
1. Реализирането и разработването на този
проект представлява сериозна инвестиция в сектора и поради липса на собствено финансиране
на инвестиционното намерение Община Бургас
ще кандидатства по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и
покрити лодкостоянки“ по „Програма за морско
дело и рибарство (2014 – 2020)“ с краен срок за
подаване на проектни предложения до 26.09.2018 г.
2. Проектът е от обществен интерес, реализацията на който ще осигури устойчиво развитие на
крайбрежния риболовен флот и съхраняване на
традициите в риболовната дейност на територията
на общината и запазване поминъка на рибарите
и производителите на аквакултури в региона и
създаване на нови работни места.
На основание чл. 60, ал. 4 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството пред Административния
съд – Бургас, в 3-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
В. Йовев

8385

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 399
от 7 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 3,
взето с протокол № 8 от 19.06.2018 г. на ЕСУТ,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.8.65, м. Горни казани, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак,
като с плана за регулация се обособяват нови
урегулирани поземлени имоти:
УПИ I-223 „Индивидуално вилно строителство“
с площ 447 кв. м;
УПИ II-224 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 447 кв. м;
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УПИ III-225 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 498 кв. м;
УПИ IV-226 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 371 кв. м;
УПИ V-227 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 447 кв. м;
УПИ VI-228 „Индивидуално вилно строителство“ с площ 447 кв. м;
УПИ VII-229 „Обслужващ път“ с площ 319 кв. м.
С плана за застрояване за новообразуваните
урегулирани поземлени имоти се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт.≤1,5; плътност на
застрояване ≤30 %; озеленяване ≥50 %, с Н≤7 м,
до два етажа, свободно застрояване, съгласно
проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
8326

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-123
от 12 септември 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам
помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистър на имотите към него в графичен и
цифров вид на земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове, посочени в
§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за територии в община
Габрово, както следва:
– землище Етър, ЕКАТТЕ 14218.456;
– землище Боженците, ЕКАТТЕ 04964 – кадастрални райони 401 и 402;
– землище Жълтеш, ЕКАТТЕ 29547 – кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409 и 410;
– землище Здравковец, ЕКАТТЕ 30661 – кадастрален район 401;
– землище Лесичарка, ЕКАТТЕ 43339 – кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407 и 408;
– землище Мичковци, ЕКАТТЕ 48605 – кадастрален район 401;
– землище Поповци, ЕКАТТЕ 57675 – кадастрални райони 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 427, 428, 429, 430, 431 и 432;
– землище Чарково, ЕКАТТЕ 81904 – кадастрални райони 700 и 701;
– землище с. Гръблевци, област Габрово,
ЕКАТТЕ 17991 – кадастрални райони 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414 и 415;
– землище гр. Габрово, включващ имот по
КК – ПИ с идентификатор 14218.136.500.
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Жалби срещу одобрения ПНИ заинтересованите лица могат да подават чрез областен
управител – Габрово, пред районни я съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Петкова
8319

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 391
от 9 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
с. Руен, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов
кабел НН 1 kV от ТП „МТС Ябълчево“ до електромерно табло пред ПИ 87093.69.8 по КВС на
местност Машат лъка в землището на с. Ябълчево,
община Руен, област Бургас, съгласно текстовата
и графичната част на проектоплана.
Настоящото решение подлежи на обжалване
в 30-дневен срок съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ пред Административния съд – Бургас, чрез
Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
8338

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 76
от 24 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
с. Хитрино, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за изменение на действащия план
на с. Хитрино, област Шумен, на УПИ І – жп
район в кв. 40, засягащ части от имоти, общинска собственост: южната част от УПИ ІІІ – озеленяване в кв. 1а (337,25 кв. м), южната част от
УПИ ІІ (487) – озеленяване в кв. 16 (119,20 кв.
м), северната част на УПИ І (483) – озеленяване
(291,95 кв. м) и на УПИ ІІ (320, 483) – за автостанция (256,55 кв. м) в кв. 48; целия УПИ ІV – ООД
(1075 кв. м), който става УПИ ІV – жп район в кв.
17; улична регулация на юг между осови точки
137-138 (63.82); улична регулация на юг между
осови точки 25А-25Б (97,08 кв. м); южната част
от УПИ ІІІ – озеленяване в кв. 13 (516,38 кв. м),
съгласно приложения проект към докладната
записка. Засегнатите участъци стават публична
държавна собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – с. Хитрино, пред Административния съд – Шумен.

8387

Председател:
М. Ахмед
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57. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основания чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С180016091-0000607 от 3.09.2018 г. възлага на Ивайло
Славчев Червенков с адрес Смолян, ул. Грудьо
Войвода № 18, недвижим имот, както следва:
паркомясто, изградено съгласно удостоверение
№ 34 от 8.09.2010 г., презаверено на 28.01.2011 г.
от Община Пловдив, район „Южен“, в ж илищна сграда с магазини и подземен гараж с
идентификатор № 56784.535.76.1 със застроена
площ 662 кв. м, брой етажи: 6, намиращ се в
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
поземления имот: Пловдив, п.к. 4000, ул. Димо
Хаджидимов, с площ 1076 кв. м по кадастрална
скица, а по легитимиращ документ за собственост с площ 1096 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: високо застрояване (над 15 м), номер
по предходен план: квартал: 3а, ж.к. Южен,
парцел: V-2, при съседи: имот № 56784.535.78,
имот № 56784.535.3203, имот № 56784.535.74 и
имот № 56784.535.75, който имот съответства на
описания в акта за собственост – УПИ V-2 – жил.
и общ. зас т роя ва не, с п лощ 1096 к в. м о т
кв. 3а по плана на гр. Пловдив, ж.к. Южен,
при граници: УПИ II-2 – жил. и общ. застрояване, УПИ IV-2 – жил. и общ. застрояване и
улица, разположени в следния самостоятелен
обект, а именно: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56784.535.76.1.80, намиращ се в
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – Заповед № КД-14-16-2357 от
29.11.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив, с
адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Димо
Хаджидимов № 2, ет. -1 – съгласно кадастрална схема, а съгласно одобрен арх итект у рен
проект – сутеренен етаж на кота -2,80 м, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 56784.535.76, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на
обекта: 1, с площ по схема 613,22 кв. м, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – няма; под обекта – няма; над
обекта: № 56784.535.76.1.55, № 56784.535.76.1.56,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 7, № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 8 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 9 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 0 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 61 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 2 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 3 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 4 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 5 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 6 ,
№ 56784.535.76.1.67 и № 56784.535.76.1.68, и представляващ: паркомясто № 11, намиращо се на
сутерена, кота -2,80 м, с площ 16,50 кв. м, вед
но с 0,37 % идеални части от общите части на
сградата, представляващи 2,32 кв. м, като така
обектът е с обща площ 18,82 кв. м, и ведно със
съответните идеални части от подземната улица
и рампа, обслужващи изключително подзем-
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ните паркоместа, представляващи 13,21 кв. м,
площ 16,5 кв. м, намиращ се в Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, ул. Димо Хаджидимов № 6А, ет. -1, с граници: подземна улица,
паркомясто № 10 и паркомясто № 12, придобит
с нотариален акт № 25, том I, рег. № 601, дело
№ 25 от 1.02.2011 г., вписан под акт № 1, том 5,
дело № 610 от 31.01.2011 г., за сумата 8877 лв.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
8335
58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основания чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С180016091-0000609 от 3.09.2018 г. възлага на Владимир
Симеонов Татаров с адрес Пловдив, ул. Димо
Хаджидимов № 6, ет. 1, ап. 3, недвижим имот,
както следва: паркомясто, изградено съгласно
удостоверение № 34 от 8.09.2010 г., презаверено на
28.01.2011 г. от Община Пловдив, район „Южен“,
в жилищна сграда с магазини и подземен гараж
с идентификатор № 56784.535.76.1 със застроена
площ 662 кв. м, брой етажи: 6, намиращ се в
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
поземления имот: Пловдив, п.к. 4000, ул. Димо
Хаджидимов, с площ 1076 кв. м по кадастрална
скица, а по легитимиращ документ за собственост с площ 1096 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: високо застрояване (над 15 м), номер
по предходен план: кв. 3а, ж.к. Южен, парцел:
V-2, при съседи: имот № 56784.535.78, имот
№ 56784.535.3203, имот № 56784.535.74 и имот
№ 56784.535.75, който имот съответства на описания в акта за собственост – УПИ V-2 – жил.
и общ. зас т роя ва не, с п лощ 1096 к в. м о т
кв. 3а по плана на гр. Пловдив, ж.к. Южен,
при граници: УПИ II-2 – жил. и общ. застрояване, УПИ IV-2 – жил. и общ. застрояване и
улица, разположени в следния самостоятелен
обект, а именно: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56784.535.76.1.80, намиращ се в
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – Заповед № КД-14-16-2357
от 29.11.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000,
ул. Димо Хаджидимов № 2, етаж -1 – съгласно
кадастрална схема, а съгласно одобрен архитектурен проект – сутеренен етаж на кота -2,80 м,
който самостоятелен обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.535.76, с предназначение на
самостоятелния обект: гараж в сграда, брой
нива на обекта: 1, с площ по схема 613,22 кв. м,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж – няма; под обекта – няма; над
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обекта: № 56784.535.76.1.55, № 56784.535.76.1.56,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 7, № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 8 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 5 9 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 0 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 61 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 2 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 3 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 4 ,
№ 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 5 , № 5 6 7 8 4 . 5 3 5 .7 6 . 1 . 6 6 ,
№ 56784.535.76.1.67 и № 56784.535.76.1.68, и представляващ: паркомясто № 10, намиращо се на
сутерена, кота -2,80 м, с площ 13,60 кв. м, вед
но с 0,31 % идеални части от общите части на
сградата, представляващи 1,95 кв. м, като така
обектът е с обща площ 15,55 кв. м, и ведно със
съответните идеални части от подземната улица
и рампа, обслужващи изключително подземните паркоместа, представляващи 11,06 кв. м,
площ 13,6 кв. м, намиращ се в Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, ул. Димо Хаджидимов № 6А, ет. -1, с граници: подземна улица,
паркомясто № 10 и паркомясто № 12, придобит
с нотариален акт № 25, том I, рег. № 601, дело
№ 25 от 1.02.2011 г., вписан под акт № 1, том 5,
дело № 610 от 31.01.2011 г., за сумата 7057 лв.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента
на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
8336
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на м. С. Войнеговци,
район „Нови Искър“ – СО, на УПИ І-430 – „За
ЖС“, и УПИ ІІ-434 – „За ЖС“, от кв. 2В, УПИ
V-26, УПИ VІ-26, УПИ VІІ-26, УПИ VІІІ-26 и
УПИ ІХ – СНС, кв. 2, за обособяване на нов кв.
2, нови УПИ V-430 – „За ЖС“, УПИ VІ-434 – „За
ЖС“, УПИ VІІ-239 – „За ЖС“, УПИ VІІІ-56,
232 – „За ЖС“, УПИ ІХ-26 – „За ЖС“, УПИ
ХІ-26 – „За ЖС“, УПИ ХІІ-26 – „За ЖС“, УПИ
ХІІІ-26 – „За ЖС“, заличаване на нереализирана
задънена улица от о.т. 3 до о.т. 4 и обособяване
на нова задънена улица о.т. 3а до о.т. 3б (нови)
и изменение на уличния профил от о.т. 4 (нова)
до о.т. 44и. Проектът е изложен в район „Нови
Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Нови Искър“.
8389
50. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за изграждане на обслужващ път и нов
селскостопански надлез гара Казичене в обхват: от имот с идентификатор 35239.6106.2517
през имот с и дентификатор 35239.6106.2413,
през имот с и ден т ификатор 35239.6106.2514,
през имот с и дентификатор 35239.6106.2415,
през имот с и дент ификатор 35239.6106.2416,
през имот с идентификатор 35239.6106.2417, през
имот с и дентификатор 35239.6106.2418, през
имот с и ден т ификатор 35239.6106.2419, п рез
имот с идентификатор 35239.6106.2420, през
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имот с идентификатор 35239.6106.2421 до имот с
идентификатор 35239.6106.2518; от имот с идентификатор 35239.6106.2517 през имот с идентификатор 35239.6110.511 до имот с идентификатор
35239.6110.516; от имот с идентификатор 35239.6110.517
през имот с идентификатор 35239.6110.192, през
имот с идентификатор 35239.6110.522, през имот
с идентификатор 35239.6110.519, през имот с
идентификатор 35239.6110.535, през имот с идентификатор 35239.6110.409, през имот с идентификатор 35239.6110.406, през имот с идентификатор 35239.6110.405, през имот с идентификатор 35239.6110.404, през имот с идентификатор 35239.6110.554, през имот с идентификатор 35239.6110.417, през имот с идентификатор 35239.6110.416, през имот с идентификатор 35239.6110.415, през имот с идентификатор 35239.6110.414, през имот с идентификатор
35239.6110.410. Проект ът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
8388
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Електропровод ВЛ 110 kV
от п/ст „Каварна“ до стълб 12 от ВЛ 110 kV
„Нектар“ от п/ст „Варна-север“, разположен на
територията на общините Варна и Аксаково,
област Варна, и общините Балчик и Каварна,
област Добрич. В община Аксаково трасето
преминава през имоти – държавна, общинска
и частна собственост, в землищата на с. Кичево, ЕК АТТЕ 37099, с. Осеново, ЕК АТТЕ 54145,
с. Орешак, ЕК АТ ТЕ 53691, и с. Ку маново,
ЕК АТТЕ 40590. За всяко от землищата, засегнато
от електропровода, има регистър на имотите по
възходящ ред на номерата, засегнати от сервитута, с отразена площ на имота, площи, заети
и незаети от сервитутната зона за всеки имот,
данни за собственика или наследодателя, вид
собственост, категория на земята, начин на трайно
ползване и вид територия. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемен ден на техническата служба е
всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Аксаково.
8400
47. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Довеждащи пътища
(локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на
път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от
км 14+860 до км 25+150, попадащи на териториите
на общините „Родопи“, Куклен и Асеновград“, в
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област Пловдив. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в областната администрация – Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8325
2. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за ПУП – ПП
за обект: „ВЛ 110 kV п/ст „Варна-север“ – п/ст
„Каварна“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта към Община
Балчик.
8223
29. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
външни трасета на електропровод и водопровод в обхвата на ПИ № 20242.0.218, 20242.0.801,
20242.0.236, 20242.0.235 и 20242.0.803 по КВС на
землището на гр. Дебелец с цел захранването с
електричество и вода на обект в ПИ № 074010
по КВС на землището на гр. Дебелец, ЕК АТТЕ
20242, община Велико Търново – м. Под дела,
във връзка с нуждите от бъдещо изграждане на
хале за отглеждане на стокови кокошки носачки.
Проектът и придружаващата го документация се
намира в стая № 8 на кметство – гр. Дебелец,
община Велико Търново, и могат да се разгледат
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8324
3. – Община Димово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на водопровод за питейна вода от ПИ
14489.70.3, землище с. Орешец (Гара Орешец),
през ПИ 14489.70.1 в сервитута на общински път
14489.63.316 до границите на урбанизираната територия на с. Орешец. Проектът е публикуван
на интернет страницата на общината и е на разположение и на хартиен носител за запознаване
от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок от един
месец от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8337
96 . – Общ и н а К ю с т ен д и л н а о снова н ие
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички
заинтересувани лица, че е изработен помощен
план и план на новообразуваните имоти по
§ 4к, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСПЗЗ за имот № 29386.24.1121,
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представляващ част от имот № 29386.24.91 от
кадастралната карта на с. Жиленци, община
К юстен дил, ма ха ла Мазнево. Плановете са
приети с протокол от 20.08.2018 г. на комисия,
назначена със Заповед № ДС-20-230 от 16.08.2018 г.
на областния управител на област Кюстендил.
Възложител на проекта е Цветелина Петрова
Кирилова. Плановете се намират в Община
Кюстендил, ет. 1, стая № 19. В едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
8321
97. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
ЗСПЗЗ за имот № 38432.67.90. Имотът, предмет
на плановете, попада в зона по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
невключена в предишни изработени планове на
земи по § 4к, ал. 1 за землището на с. Коняво,
и се намира в местност Извора, масив 67 от
картата на възстановената собственост (КВС)
на землището на с. Коняво, община Кюстендил.
Плановете са приети с протокол от 6.08.2018 г.
на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-208
от 1.08.2018 г. на областния управител на област
Кюстендил. Възложител на проекта е Гълъбина
Костадинова Петрова. Плановете се намират
в Община Кюстендил, ет. 1, стая № 7. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
8322
8. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че e изработен проект за
изменение на ПУП (ПРЗ) в обхват на УПИ IV,
VI, VII, VIII в кв. 33а, УПИ I и УПИ III в кв.
36е, ПИ № 58356.506.312, ПИ № 58356.506.313,
ПИ № 58356.506.319, ПИ № 58356.506.318, ПИ
№ 58356.506.317, ПИ № 58356.506.551 и части
от ПИ № 58356.506.524, ПИ № 58356.506.271,
ПИ № 58356.506.444, ПИ № 58356.506.540, ПИ
№ 58356.506.483, ПИ № 58356.506.270 и ПИ
№ 58356.506.347 по КК на гр. Приморско, който е
разгледан и приет с решение по т. 1 от протокол
№ 2 от 30.08.2018 г. на ОЕСУТ – Приморско. Проектът се съхранява в дирекция „УТАС“ и може
да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите лица по всяко време от работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
8391
9. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че e изработен проект за ПУП
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(парцеларен план) за част от трасе на отвеждащ
колектор от ПСОВ – Китен, до съществуваща
точка на заустване в у част ък, преминаващ
п р е з П И № 370 2 3.15.18 , П И № 370 2 3.15.19,
ПИ № 37023.4.440, ПИ № 37023.2.110 и ПИ
№ 37023.2.117 по КК на гр. Китен, който е разгледан и приет с решение по т. 3 от протокол
№ 2 от 30.08.2018 г. на ОЕСУТ – Приморско.
Проектът се съхранява в дирекция „УТАС“ и
може да бъде предоставен за разглеждане от
заинтересованите лица по всяко време от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник‘‘ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
8392
10. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че e изработен проект за ПУП
(парцеларен план) за изграждане на местен път
от ПИ № 37023.15.18 през ПИ № 37023.15.13 и
ПИ № 37023.15.14 до ПИ № 37023.10.469 по КК
на гр. Китен, който е разгледан и приет с решение по т. 2 от протокол № 2 от 30.08.2018 г. на
ОЕСУТ – Приморско. Проектът се съхранява в
дирекция „УТАС“ и може да бъде предоставен за
разглеждане от заинтересованите по всяко време
от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник‘‘ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
8393
2. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за разширение границите на пояс I на
санитарно-охранителна зона (СОЗ) около системи и съоръжения за изкуствено подхранване
на подземните води във водовземните тела на
съществуващи шахтови кладенци в имоти с идентификатори 65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.130
и 65927.59.131 по КК и КР на гр. Севлиево, община Севлиево. Новият елемент на техническа
инфраструктура представлява разширение с нови
граници на пояс I на санитарно-охранителна
зона (СОЗ) около системите и съоръженията
за изкуствено подхранване на подземните води
във водовземните тела на шахтови кладенци
и засяга имоти с идентификатори 65927.59.12,
65927.59.16, 65927.59.21, 65927.59.22, 65927.59.23,
65927.59.26, 65927.59.27, 65927.59.30, 65927.59.31,
65927.59.34, 65927.59.35, 65927.59.36, 65927.59.37,
65927.59.67, 65927.59.124, 65927.59.126, 65927.59.128,
65927.59.129, 65927.59.130, 65927.59.131, 65927.59.133
и нови (проектни) идентификатори 65927.59.153,
65927.59.154, 65927.59.155, 65927.59.156, 65927.59.157,
65927.59.158, 65927.59.159 и 65927.59.160 по КК
и КР на землището на гр. Севлиево, ЕК АТТЕ
65927, община Севлиево. Парцеларният план
е в съответствие с процедирането по реда на
чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ
за изменение на общия устройствен план на
община Севлиево, допуснато с Решение № 103
(протокол № 6) от 21.06.2018 г. на Общинския
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съвет – гр. Севлиево, с обхват: имоти с идентификатори 65927.59.12, 65927.59.128, 65927.59.11,
65927.59.25, 65927.59.67, 65927.59.34, 65927.59.35,
65927.59.133, 65927.59.125, 65927.59.129, 65927.59.16,
65927.59.17, 65927.59.18, 65927.59.19, 65927.59.21,
65927.59.22, 65927.59.23, 65927.59.24, 65927.59.26,
65927.59.27, 65927.59.28, 65927.59.29, 65927.59.30,
65927.59.31, 65927.59.33, 65927.59.36, 65927.59.37,
65927.59.45, 65927.59.46, 65927.59.57 и 65927.59.68
по КК и КР на гр. Севлиево, ЕК АТТЕ 65927,
община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в
стая 215 в сградата на общината и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация на адрес: Севлиево,
пл. Свобода № 1.
8390

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против чл. 26 и 55 от Наредба № 1 за опазване на
обществения ред, околната среда и приветливия
вид на населените места и превантивната работа
по опазване живота, здравето и имуществото
на гражданите и юридическите лица в община
Руен, област Бургас. По оспорването е образувано адм. д. № 2525/2018 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.11.2018 г. от 11,10 ч.
8402
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по
адм. д. № 2490/2018 г. против текста на чл. 42,
ал. 1 от Наредбата за обществения ред на Община Аврен, приета с Решение № 186 на заседание
№ 11 от 25.07.2012 г. на общинския съвет, в частта
є относно израза „или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го сторили“,
като производството по делото е насрочено за
25.10.2018 г. от 13,30 ч.
8401
Административният съд – Варна, ХХV състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Росица
Тонева – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Девня, приета
от Общинския съвет – гр. Девня, с Решение
№ 528 от 23.03.2015 г., впоследствие изменяна
и допълвана многократно. По оспорването е
образувано адм. д. № 2525/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХV състав,
насрочено за 25.10.2018 г. от 10,30 ч.
8375
Административният съд – Варна, ХХV състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
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съобщава, че е постъпил протест от Светослав
Стойнов – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на чл. 53, ал. 5,
чл. 54, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и чл. 57 от Наредбата за
обществения ред, приета от Общинския съвет –
с. Ветрино, с Решение № 43 по протокол № 4 от
27.01.2016 г., актуализирана с Решение № 200 по
протокол № 17 от 25.11.2016 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 2500/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХV състав,
насрочено за 25.10.2018 г. от 10,30 ч.
8376
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услугите в община Горна Оряховица,
приета с Решение № 965 по протокол № 59 от
30.01.2003 г., на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица. Образувано е адм. дело № 657/2018 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването до първото съдебно
заседание. Делото е насрочено за 16.11.2018 г.
от 9,30 ч.
8373
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от окръжен прокурор
в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги и рекламни дейности на Общинския
съвет – Ново село, приета с Решение № 4 от
28.01.2003 г. на Общинския съвет – Ново село,
по което е образувано адм. д. № 217/2018 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.11.2018 г. от 10 ч.
8310
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Иван
Костов Хараламбиев, Костадин Николов Запорожанов, Димо Желев Димитров, Венко Георгиев
Георгиев, Аспарух Димов Димитров и Георги
Монев Иванов, всички от гр. Генерал Тошево, с
искане за отмяна на Решение № 7-9 от 6.08.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, с което е определена нова стоянка за лицензирани
таксиметрови автомобили в гр. Генерал Тошево,
паркинг пред централния градски площад, улично
платно от ОК 224 и ОК 225 в кв. 63 по ПУП на
града, състояща се от три паркоместа, по която
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жалба е образувано адм. д. № 527/2018 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 30.10.2018 г. от 13 ч.
8311
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с който
се оспорва чл. 43, ал. 1, т. 16 от Наредба № 10
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Димитровград, по който е образувано
адм. дело № 830/2018 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 24.10.2018 г.
от 10,30 ч.
8250
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
ІV състав, призовава Елхам Хасани с последен
адрес Република Македония, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ като ответник по гр.д. № 1689/2018 г., заведено от Зоя
Р. Красимирова за развод, за да получи исковата
молба и приложенията към нея. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8378
Софийският районен съд съобщава на Никола
Котини – италиански гражданин, че срещу него
е образувано гр. д. № 60605 по описа за 2016 г. на
Софийския районен съд, 60 състав, с ищец „То
плофикация София“ – ЕАД. Препис от исковата
молба и приложенията є могат да бъдат получени от деловодството на състава в едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ на
обявлението. Указва на ответника, че ако не се
яви в съда за получаване на съдебните книжа
в посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител.
8314
Тетевенският районен съд, първи състав,
съобщава на ответника Амит Кумар, роден на
2.02.1994 г., народност – Индия, последен известен адрес: Кипър, гр. Арадиппу, за заведено
гр. д. № 743 от 2018 г. по описа на Районния
съд – Тетевен, от ищцата Петя Илиева Радославова за развод с правно основание чл. 49, ал. 1
от СК и че следва да се яви в канцеларията на
Тетевенския районен съд в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да му
бъде връчен препис от исковата молба ведно с
приложенията към нея, подадена от Петя Илиева
Радославова за развод с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК. В случай че не се яви, ще му бъде
назначен особен представител при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8379
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