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Заключителни разпоредби
§ 9. В Наредба № 9 от 2016 г. за условията
и реда за издаване на разрешения за засаж
дане на лозя (ДВ, бр.
42 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 3 думите „актуални скици на
имотите“ се заменят с „копия на актуални
скици на имотите, в случай че същите попа
дат в землища, за които няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в ал. 4, изречение първо думите „трябва
да съдържат изрично съгласие на собственика
на имота“ се заменят с „трябва да съдържат
или да са придружени от изрично писмено
съгласие на собственика на имота“, а накрая
се добавя „нотариално заверено, в случай
че договорите по ал.
3, т. 2 са с нотариална
заверка“.
2. В чл. 9, ал. 1 думите „предоставените
документи“ се заменят с „предоставените/
събрани по служебен път документи/инфор
мация“.
3. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 1 думите „актуални скици на имо
тите“ се заменят с „копия на актуални скици
на имотите, в случай че същите попадат в
землища, за които няма влезли в сила кадас
трална карта и кадастрални регистри“;
б) в т. 2 думите „трябва да съдържат изрично
съгласие на собственика на имота“ се заменят
с „трябва да съдържат или да са придружени
от изрично писмено съгласие на собственика
на имота, нотариално заверено, в случай че
договорите са с нотариална заверка“.
4. В чл. 13, ал. 1 думите „предоставените
документи“ се заменят с „предоставените/
събрани по служебен път документи/инфор
мация“.
5. В чл. 15:
а) в ал. 4, т. 1 думите „актуални скици на
имотите“ се заменят с „копия на актуални
скици на имотите, в случай че същите попа
дат в землища, за които няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 1 д у мите „акт уа лни ск ици на
имотите“ се заменят с „копия на актуални
скици на имотите, в случай че същите попа
дат в землища, за които няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри“;
бб) в т. 2 думите „трябва да съдържат
изрично съгласие на собственика на имота“
се заменят с „трябва да съдържат или да са
придружени от изрично писмено съгласие на
собственика на имота, нотариално заверено, в
случай че договорите са с нотариална заверка“.
6. В чл. 16, ал. 1 думите „предоставените
документи“ се заменят с „предоставените/
събрани по служебен път документи/инфор
мация“.

-

-

-

-

-
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7. В чл. 19, ал. 4:
а) в т. 1 думите „актуални скици на имо
тите“ се заменят с „копия на актуални скици
на имотите, в случай че същите попадат в
землища, за които няма влезли в сила кадас
трална карта и кадастрални регистри“;
б) в т. 2 думите „трябва да съдържат изрично
съгласие на собственика на имота“ се заменят
с „трябва да съдържат или да са придружени
от изрично писмено съгласие на собственика
на имота, нотариално заверено, в случай че
договорите са с нотариална заверка“.
8. В чл. 20, ал. 1 думите „предоставените
документи“ се заменят с „предоставените/
събрани по служебен път документи/инфор
мация“.
9. В чл. 23, ал. 4 думите „актуални скици
на имотите“ се заменят с „копия на актуални
скици на имотите, в случай че същите попа
дат в землища, за които няма влезли в сила
кадастрална карта и кадастрални регистри“,
а думите „трябва да съдържат изрично съ
гласие на собственика на имота“ се заменят
с „трябва да съдържат или да са придружени
от изрично писмено съгласие на собственика
на имота, нотариално заверено, в случай че
същите са с нотариална заверка“.
10. В преходните и заключителните раз
поредби се създават §
11 и 12:
„§ 11. Срокът на валидност на разрешени
ята по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1,
г.,
който е изтекъл или ще изтече през 2020
изтича на 4 май 2021
г.
§ 12. За неизползвани разрешения по чл.
6,
ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, чийто срок
е изтекъл или ще изтече през 2020 г., гло
бата или санкцията по Закона за виното и
спиртните напитки съгласно чл.
24, ал. 3 не
се прилага, когато титулярите на разрешения
информират ИАЛВ до 31 декември 2020
г., че
не възнамеряват да използват своето разре
шение и правото по §
11.“
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
8985

-

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 15 от 2019 г. за статута и професи
оналното развитие на учителите, директо
рите и другите педагогически специалисти
(ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

-

§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълне ния:
1. В ал. 1 във второто изречение след
думата „присъствена“ се поставя запетая и
се добавя „включително и при синхронно
обучение от разстояние в електронна среда“.

-
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2. В ал. 2 след думата „присъствени“ се
поставя запетая и се добавя „включително
и при синхронно обучение от разстояние в
електронна среда“.
3. В ал. 3, т. 1 след думата „присъствени“
се поставя запетая и се добавя „включително
и при синхронно обучение от разстояние в
електронна среда“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато обучението за повишаване на
квалификацията, включително и при син
хронно обучение от разстояние в електрон
на среда, се извършва по програма, която
предви ж да присъствена и неприсъствена
част и предполага предварителна подготов
ка и консултиране, броят на присъдените
квалификационни кредити се определя от
общия брой академични часове, предвидени
за обучение, ако е изпълнено изискването на
ал. 3, т. 1 за броя присъствени академични
часове.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Когато обу чението за повишаване
на квалификацията се извършва по одобре
на програма, която предвижда синхронно
обучение от разстояние в електронна среда,
обучителната организация трябва да ползва
електронна платформа за провеж дане на
обучението, която да:
1. позволява конфигуриране и използване
на виртуална стая за видео- и аудиовръз
ки; разговор, чат, споделяне на екрана на
преподавателя, визуализация на различни
информационни обекти (текст, презентация,
изображения, мултимедия и др.);
2. поддържа запис на обучението с възмож
ност за контролирано споделяне на записа;
3. поддържа вход със служебните акаунти,
създадени и поддържани от Министерството
на образованието и науката за всички учи
тели в домейна @edu.mon.bg;
4. различава типовете потребители (обу
чител, участник, експерт) и позволява ад
м и н ис т ри р а не и до с т ъ п до р а з л и ч н и т е
функционалности и ресурси;
5. осигурява създаването на различни по
структура тестове за завършване на обуче

-

-

-

-

-

-
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нието с възможност за автоматична оценка,
запис на резултата и обратна връзка за всеки
отделен курс.“
§ 2. В чл. 60, ал. 2 в т. 3 след думата
„присъствени“ се поставя запетая и се добавя
„включително и при синхронно обучение от
разстояние в електронна среда“.
§ 3. В чл. 89 в ал. 8 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 в скобите след ду мата „при
съствени“ се поставя запетая и се добавя
„включително и при синхронно обучение от
разстояние в електронна среда“.
2. В т. 3 след думата „присъствени“ се
поставя запетая и се добавя „включително
и при синхронно обучение от разстояние в
електронна среда“.
3. Създава се т. 3а:
„3а. използването на електронна платфор
ма в съответствие с изискванията на чл.
49,
ал. 8 при провеждане на синхронно обучение
от разстояние в електронна среда;“.
§ 4. В п реход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Първото атестиране на учителите,
директорите и другите педагогически спе
циалисти в детските градини и училищата
при услови ята и по реда на раздел V III
„Атестиране на дейността на педагогическите
специалисти“ се извършва до една
година
след провеждане на първото инспектиране
на институцията, а на педагогическите спе
циалисти в Националния дворец на децата,
Държавния логопедичен център, центровете
за подкрепа за личностно развитие и в регио
налните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование
– през учебната
2021/2022 г.“
2 . В § 8, т. 1 с лед д у м и т е „у чебнат а
2021/2022 г.“ се добавя „и се прилагат за учи
телите, директорите и другите педагогически
специалисти след първото им атестиране“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 10 на ред
3.4. „Учител по религия начален етап на ос
новното образование I
– IV клас“ се правят
следните допълнения:

„
№

Длъжност

Учител по ре лигия начален
етап на основ 3.4.
ното образо вание I – I V
клас

Професионално
направление от
Специалност
областнависше то образование

Присъдена
професионална
квалификация

Придобита
Документ за владеедопълнител - не на чужд език на
на професи - ниво В2, С1 или С2 от
онална ква - Общата европейска
лификация
езикова рамка

богослов, у чи религия и тео - вси ч к и спе тел по богосло логия
циалности
вие (религия)
религия и тео - вси ч к и спе богослов
логия
циалности

учител по ре лигия

“
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§ 6. Приложение №

27 към чл.

90, ал. 1 се изменя така:

Вх. № ............. от .............
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА

С Т Р. 8 5

„Приложение № 27
към чл. 90, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
.....................................................................................................................................................................

,

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

,

(наименованиe, правноорганизационна форма)

(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

......................................................................................................................................................................
(лицето, което го представлява, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ)

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Внасям програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите спе
циалисти за одобрение и вписване в информационния регистър по чл.
229, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование с наименования, както следва:
1. ................................................................................................................................................................
;
2. ................................................................................................................................................................
;
3. .................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на всяка от внесените програми за обучение)

За всяка от внесените за одобрение програми прилагам и следните документи:
1. описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се гарантира
качествено провеждане на обучението;
2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за обра
зование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обу
чението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството;
4. описание на вътрешната система за управление на качеството;
5. копие от документ за идентичност на лица с различни имена (ако е приложимо);
6. документ за платена такса за разглеждане на заявлениe и извършване на оценка на програ
мите за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

-

-

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
(отбелязва се избраният начин на получаване и се полага подпис)

□ На място в Центъра за административно обслужване на МОН
□ Чрез лицензиран пощенски оператор, на адреса, изписан на стр. 3 от заявлението, и

рирам , че пощенските разходи са за моя сметка,
пренасяни за служебни цели

декла като давам съгласие документите да бъдат

□ Като вътрешна препоръчана

пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан на
стр. 3 от заявлението, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

□ Като вътрешна

куриерска пратка на адреса, изписан на стр. 3 от заявлението, като давам
съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

□ По електронен път на електронен адрес

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

Забележка. Оригиналът на заявлението, документът за платена такса и документът за предплатена
пощенска услуга остават на съхранение в МОН.

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ:
ИМЕ: .........................................................................................................................................................
УЛ./№: ......................................................................................................................................................
ОБЛАСТ: ....................................................................................................................................................
П.К./ГРАД: ...............................................................................................................................................
ДЪРЖ АВА: ...............................................................................................................................................
МОБ. ТЕЛ.: ...............................................................................................................................................

В случай че желаете документите да Ви бъдат изпратени по пощата, моля, попълнете
ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик.“

С Т Р. 8 6

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Обу чителните организации, чиито
програми за обучение за повишаване на ква
лификацията на педагогическите специалисти
са одобрени преди влизане в сила на тази
наредба, може да осъществяват присъствената
форма чрез синхронно обучение от разстоя
ние в електронна среда, след като осигурят
спазването на условията по чл.
49, ал. 8.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
9020

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 2013 г. за условията и изисква
нията за изграждането и експлоатацията
на инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци
(обн., ДВ,
бр. 36 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018
г.)
§ 1. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Нормите за допустими емисии в
отпадъчните води от газоочистката са спа
зени, когато:
1. за веществата по чл.
50, т. 2 – едновре менно 95 % и 100 % от измерените стойности
не превишават съответните НДЕ съгласно
приложение № 4;
2. за всяко от веществата по чл.
50, т. 3 – не
повече от едно измерване годишно превишава
НДЕ съгласно приложение №
4 или в случай
на извършени над двадесет проби годиш
но – не повече от 5 % от всички тези проби
4;
превишават НДЕ съгласно приложение №
3. за веществата по чл.
50, т. 4 – нито един
от резултатите от измерванията не превишава
НДЕ съгласно приложение №
4.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
„Изисквания към методите и средствата за
измерване“ се правят следните допълнения:
1. В т. 2 се добавя изречение трето: „Автома
тичните измервателни системи се контролират
чрез паралелни измервания по контролните
методи поне веднъж годишно.“
2. Създава се т. 5:
„5. Емисиите във въздуха и във водите се
измерват периодично в съответствие с т. 1 и 2.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Димитров

8989

БРОЙ
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за допълнение на Наредба №
22
от 2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81
и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37
о т 2018 г., бр. 42 и 10 0 о т 2019 г.; доп.,
бр. 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 28 се създава ал. 5:
„(5) По време на извънредна епидемична
обстановка, въведена съгласно чл.
63, ал. 2
от Закона за здравето, се преустановява из
даването на справки на хартиен носител по
ал. 1, т. 4 и 5 и се въвежда допълнителна
услуга за издаване на справка на хартиен
носител в срок до 3 работни дни срещу за
плащане на такса от 8
лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основа
ние чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните
институции, приета е с Решение №
403 от
19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка и влиза в сила
от 1 декември 2020 г.
Управител:
Димитър Радев
9068

Наредба за допълнение на Наредба №
12
от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49
от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от
2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 16 се създава ал. 6:
„(6) По време на извънредна епидемична
обстановка, въведена съгласно чл.
63, ал. 2
от Закона за здравето, се преустановява из
даването на справки на хартиен носител по
ал. 1, т. 4 и 5 и се въвежда допълнителна
услуга за издаване на справка на хартиен
носител в срок до 3 работни дни срещу за
плащане на такса от 8
лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основа
ние чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните
институции, приета е с Решение №
404 от
19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка и влиза в сила
от 1 декември 2020 г.
Управител:
Димитър Радев
9067

