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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

Д О К Л А Д  
 

относно промени в нормативни и поднормативни актове, които са свързани с 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация Велико 

Търново през месец август 2015г. 
 

 Относно ДВ, бр.59 от 04.08.2015 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.59 от 04.08.2015 г. е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на 

възстановената собственост. 

В чл. 1 се създава нова ал. 7, съгласно която, при условия, определени с договор, 

Министерството на земеделието и храните предоставя безвъзмездно на държавни органи, 

разпоредители с бюджет, и на общини данните по ал. 6, необходими за изпълнение на 

техни правомощия.  

Данните по ал.6 са данните по чл. 1, ал. ал. 2 – 5 от Наредбата, а именно: 

- данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални 

граници, картата на възстановимите стари реални граници на земеделските земи, 

създадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), и картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския 

фонд, създадена по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите 

и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ); 

- данни, които са обект на кадастрална и специализирани карти по смисъла на Закона 

за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), за чието поддържане и ползване има 

сключен  договор между министъра на земеделието и храните и съответното 

ведомство или община; 

- данни за промени, настъпили в резултат от изпълнението на инвестиционни проекти 

за изграждане на техническата инфраструктура по Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), когато същите се поддържат и ползват по договор с 

инвеститора/възложителя. 

- данни за сгради и съоръжения в поземлените имоти, които са нанесени 

допълнително в КВС по искане на заинтересувани лица след представяне на 

съответните документи. 

 

 Относно ДВ, бр.60 от 07.08.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.60 от 07.08.2015 г. е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за горите. 

 С промените отпада изискването да се изработват горскостопански планове за 

горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с 

обща площ на поземлените им имоти над 50 хектара.  

 Също така отпада и изискването в Горскостопанските планове за териториалните 

поделения на държавните предприятия по чл. 163, които се изработват съобразно границите на 

горските териториални единици и включват горските територии - държавна собственост, 

предоставени им за управление  да включват и териториите, собственост на физически лица, 

юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително. 
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 С промяната на ал.3 се създава един общ текст,, че за горските територии - 

собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения се изработват 

горскостопански планове. 

 Регламентира се, че се създава чл. 43а, съгласно който когато под наем се отдават 

имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, които съгласно 

горскостопанския план са пасище, ливада или поляна, срокът на договора за наем е не 

по-малко от 5 години. До участие в търг се допускат кандидати, които отговарят 

едновременно на следните условия: 

1. са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

2. обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ); 

3. обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, 

предмет на търга. 

Посочено е, че Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от 

интегрираната система за животновъдните обекти за територията на съответната община. 

 Останалите свободни площи следва да се отдават под наем по реда на чл. 43 от 

закона. 

 С допълването на разпоредбата на чл. 54, ал.1, т.3, буква „е” от ЗГ се регламентира, 

че право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на 

предназначението на територията се учредява и за изграждане на съоръжения за опазване на 

горите от пожари. 

 С промяната на чл.83 от ЗГ се създават нови задължения за собствениците, на 

имоти, за които е установено, че след 1991 год. са придобили характер на гора, като когато те 

декларират писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, че 

желаят да ползват имотите си като земеделска територия, то в срок до три години от подаване 

на декларацията са длъжни да почистят имотите си от горскодървесната растителност. 

 Предвидено е, че промяна на предназначението на имот придобили характер на гора 

след 1991 год. и определянето им като горска територия се извършва със заповед на министъра 

на земеделието и храните, когато собственикът: декларира, че ще ползва имота си като горска 

територия; не подаде декларация в 6 месечен срок; нe почисти имота си от горскодървесна 

растителност в 3 годишен срок. 

 Създава се нова ал. 9 към чл.83 от ЗГ, с която се предвижда, че негодни за 

земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии по 

горепосочения ред, въз основа на писмено заявление от собственика на имота до 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

 С промяната на чл.84 от ЗГ се регламентира, че извън случаите на инвентаризацията 

на горските територии по чл.83 от същия закон, когато физическо или юридическо лице, 

собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са 

придобили характеристиките на гора след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като 

земеделска територия, той трябва да подаде декларация до директора на съответната 

регионална дирекция по горите, като към  искането си приложи документ за собственост и 

скица на имота. Директорът на регионалната дирекция по горите следва да назначи комисия, 

която да установи сочените от физическото лице обстоятелствата, като уведоми 

заинтересованото лице или упълномощен негов представител за датата и часа, в който ще бъде 

извършена теренна проверка на имота.За извършената проверка се съставя протокол. Когато 

собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че 

желае да ползва имота си като земеделска територия, и комисията е установила, че данните от 

декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на 

декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност. Когато в 

срока по ал. 6 собственикът не почисти имота си от горскодървесната растителност, се прилага 

реда, описан в разпоредбата на чл. 83, ал. 7 и 8. 

 С отмяната на разпоредбата на чл. 88, ал.5, т.5 от ЗГ отпада изключението, 

съгласно което до този момент се приемаше, че площите в границите на сервитутите на 
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хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон 

не се допуска наличие на дървесна и храстова растителност не сe стопанисват като гора. 

Във връзка с тази промяна се прави и отмяна на чл. чл. 93, ал. 2 т. 3, като по този начин отпада 

съществувалата до този момент забрана за залесяване на горепосочените територии. 

 Допълва се разпоредбата на чл. чл. 101, ал. 3 от ЗГ, като се създава т. 7, 

регламентираща, че специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни горски 

територии се определят с наредба,  приета от Министъра на земеделието и храните.  

 С промяната на чл. 104 от ЗГ се разрешава провеждане на гола сеч в липови гори, но 

само до 2 хектара. Въвежда се изрична забрана за извършването на добив на дървесина 

през тъмната част на денонощието. 

 С промяната на чл. чл. 108 се регламентира, че сечи могат да се провеждат въз 

основа на писмено позволително по образец, издадено не само от лице, оправомощено от кмета 

на съответната община, но и от лице, оправомощено от управителя на общинската горска 

структура по чл. 181, ал. 1, т. 1, което е с висше лесовъдско образование, регистрирано е в 

публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, когато сечта засяга горските 

територии - общинска собственост, както и за територии, предоставени за управление въз 

основа на договор.  

 В чл. 111 се създава ал.8, съгласно която се предвижда, че ползването на дървесина 

в горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се 

извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици 

на имота. 

 В чл. 148 се създават ал. 12 и 13, с които се въвежда задължение за собствениците 

на  товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски 

продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 от закона, които трябва да ги снабдят с 

изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението 

им (GPS). Когато тези превозните средства преминават през земеделски територии, лицето, 

на което е издаден документ по ал. 2, т. 1, 3 и 4, трябва да го изпрати на кмета на 

съответното населено място преди започване на дейността. 

 С промяната на чл. 191 от закона се разширява кръга на правомощията на 

служителите, назначени за опазване на горските територии - държавна собственост, като се 

рагламентира, че те имат правомощията по чл. 190, ал. 2, т. 1 - 8 и 12 и извън поверените им 

за опазване горски територии в района на дейност на съответното държавно 

предприятие, включително и извън установеното им работно време. Аналогични 

правомощия са предоставени и на служителите, назначени за опазване на горските територии - 

общинска собственост, като по отношение на тях, се предвижда, че имат правомощията по 

чл. 190, ал. 2, т. 1 - 8 и 12 и извън поверените им за опазване горски територии на 

територията на съответната община или общини, в които попадат тези територии. 

 Правят се и други промени, свързани с превозните билети и регистрациите. 

В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 54 и 55: 

 В т. 54 се дава легално определение за  "Нискостеблени", като се сочи, че това са  

акациевите, келяв габърови, мъждрянови и гледичиеви гори за издънково възобновяване. 

 В т. 54 се дава легално определение за  "Тъмна част на денонощието", като се 

сочи, че това е периода: 

а) от 18.30 часа до 06.30 часа – за месеците ноември, декември и януари; 

б) от 20.30 часа до 06.00 часа – за месеците февруари, март и април; 

в) от 22.00 часа до 05.00 часа – за месеците май, юни и юли; 

г) от 21.00 часа до 06.00 часа – за месеците август, септември и октомври." 

 В § 42 от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 3, която указва, че 

член 115, ал. 1, т. 2 и чл. 116, ал. 2, влизат в сила от 1 януари 2018 г. 

 Параграф 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г. и бр. 28 от 

2014 г.) е отменен. 

 С § 48 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение се регламентира, че лицата, 

които са придобили собствеността върху сгради и/или съоръжения от имуществото на 

организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и 
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ползването на земеделските земи, намиращи се в горска територия – държавна собственост, 

могат да ползват възмездно прилежащата незастроена част от земята.Ползването се 

осъществява след сключване на договор за отдаване под наем по реда на чл. 41 – 46 без 

провеждане на търг. Лицата в срок до три години от влизане в сила на този закон могат да 

подадат заявление за закупуване на прилежащата незастроена част от земята до министъра на 

земеделието и храните, придружено със съответните изискуеми документи. 

 Министърът на земеделието и храните издава или отказва да издаде заповед за 

продажба. В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта лицето заплаща дължимите 

цени, такси, данъци и разноски.Въз основа на заповедта и надлежен документ за платени суми, 

представен от купувача, министърът на земеделието и храните сключва договор за покупко-

продажба. 

 Параграф 49 сочи, че когато към датата на влизане в сила на този закон има 

неприключили административни производства по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните 

разпоредби, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно 

лице със заповед назначава комисия за съответната община. Комисията се назначава в 6-

месечен срок от влизането в сила на този закон.Определен е състава на комисията и е 

посочено, че същата изготвя списъците на поземлените имоти на територията на съответната 

община, притежаващи характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1. В списъците се 

описват видът и произходът на горите и размерът на имотите или на частта от тях, която 

притежава характеристиката на гора и се посочват конкретните имоти, които следва да бъдат 

включени. 

 Описва се реда за извършване на проверките от страна на комисията, реда за 

обявяване на изготвяните списъци, и реда за оспорването им, както и по какъв ред се 

разглеждат жалбите. 

 Посочено е, че в тримесечен срок от одобряването на протокола на комисията 

министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава 

заповед за определяне на имотите от списъка като горска територия. Заповедта се съобщава на 

заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. След влизането в сила на заповедта, копие от нея се изпраща на регионалната дирекция 

по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията 

има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на 

имотите като горска територия в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената 

собственост. 

 Посочено е, че този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник", с изключение на: 

1. параграф 20, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.; 

2. параграф 25 относно чл. 206, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2016 г.; 

3. параграф 28, който влиза в сила три месеца след обнародването на този закон в 

"Държавен вестник". 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.60 от 07.08.2015 г. е обнародвана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 

сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, 

осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се 

лица. 

 С промените в чл. 6, ал. 1 се променят начините, чрез които могат да бъдат 

подавани декларациите, както следва: 

 В т. 3 накрая се добавя "или по електронен път чрез използване на квалифициран 

електронен подпис на подателя". 

 В т. 4 думите "електронен носител и/или хартиен носител" се заменят с "хартиен 

носител или електронен носител и хартиен носител". 

 Правят се промени в  приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указания за попълване на 

декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" и в приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, 

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и 

здравноосигурителни вноски". 
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 Относно ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. 

  

2. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 

  Повишават се размерите на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, като 

увеличението е за  2017 г. и 2018 г. с по един процентен пункт. 

 Предвижда се плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна 

възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО на жените и мъжете през 2037 г. - на 65-годишна възраст, като 

първоначално възрастта за пенсиониране на жените нараства с по 2 месеца всяка календарна 

година до 2029 г., а от 2030 г. – с по 3 месеца до 2037 г. За мъжете е възрастта за пенсиониране 

нараства също първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. ще продължи да 

нараства с по 1 месец всяка календарна година до 2029 г. След достигане на 65-годишна 

възраст за мъжете и жените ще се въведе автоматичен механизъм за повишаване на възрастта 

за пенсиониране спрямо промените в продължителността на живота. 

 Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО за работещите 

при условията на трета категория труд нараства с по 2 месеца годишно до достигане през 2027 

г. на 40 години за мъжете и на 37 години за жените. 

 Плавно се увеличава възрастта за пенсиониране на мъжете и жените при недостатъчен 

осигурителен стаж (при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж) до 

достигане на 67 години през 2029 г., като от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от 

първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна 

възраст. 

 С новата разпоредба на чл. 68а от КСО се въвежда възможност за отпускане на пенсия 

за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, на които не достигат до 12 месеца 

възраст, които имат изискуемия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено. 

Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до 

навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. 

 Трайно се урежда и правото на пенсия за учителите, като условията за пенсионирането 

им се включват в основните текстове на законопроекта.  

 От 1 януари 2016 г. се въвежда за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО (работещите 

в сектор „Отбрана и сигурност“). Възрастта е 52 години и 10 месеца и е равна на предвидената 

за работещите при условията на първа категория труд, като се предвижда плавното й 

повишаване с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за 

лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 (военнослужещите, държавните служители по Закона за 

Министерството на вътрешните работи и др.) и 45 годишна възраст за лицата по чл. 69, ал. 4 и 

7 (парашутисти, водолази и др.). За лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. имат 

необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (27 години общ осигурителен 

стаж, от които две трети действителен), е предвидено да могат да се пенсионират без оглед на 

възрастта до 31 декември 2018 г.  

 С посочените по-горе мотиви се въвежда и възраст за пенсиониране на лицата, работили 

като балерина, балетист или танцьор в културни организации. 

 Във връзка с отпадналото през 2015 г. изискване за прекратяване на осигуряването при 

отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст аналогична промяна се приема от 1 юли 

2015 г. и по отношение на военнослужещите, държавните служители по Закона за 

Министерството на вътрешните работи и останалите лица по чл. 69 от КСО.  

Отпадането на изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране ще се създаде 

възможност за лицата, освободени от служба поради навършване на пределна възраст, да 

работят на всяко друго място, докато навършат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 69 

от КСО, без да загубят правото си на пенсия по тази разпоредба. 

 Приемат се промени и по отношение на условията за пенсиониране на работещите при 

условията на първа и втора категория труд. За лицата, работили при условията на вредни и 

тежки условия на труд, които нямат право на професионална пенсия от професионален 

пенсионен фонд, но отговарят на определени условия, посочени в новия чл. 69б от КСО, се 

предвижда възможност да получат пенсия от ДОО. В тази група лица попадат преди всичко 

тези, които имат категориен стаж преди 2000 г., поради което не са осигурявани в 
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професионални пенсионни фондове, както и тези, които имат смесен категориен стаж – преди 

и след 2000 г. 

 Запазва се съществуващият към момента по-благоприятен режим за пенсиониране на 

лицата, работещи при условията на чл. 104, ал. 3 от КСО (работещите под земята), като по 

отношение на тях също се повишава плавно изискуемата възраст за пенсиониране. 

  От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на 

пенсията по чл. 70 от КСО ще се определя като средноаритметично на месечните 

индивидуални коефициенти.  

  От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година 

осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за 

вече отпуснатите пенсии) с размер – минимум размера на швейцарското правило, до достигане 

на 1,5 на сто. По този начин ще се преизчисляват и вече отпуснатите пенсии, вместо те да 

бъдат осъвременявани на основание разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от КСО.  

  Възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г., да се 

осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или 

само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО), като се предвижда 

изборът да може да бъде направен ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. 

 Лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален 

пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", могат да 

изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 

години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора 

по чл. 4б, ал. 1. 

 При първоначално възникване на осигуряването се предвижда вместо увеличената 

осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“, тя да постъпва в избран универсален 

пенсионен фонд, като в случай че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, се извършва 

служебно разпределение в УПФ. Натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, 

избрали осигуряване само във фондовете на ДОО, ще се прехвърлят в т.нар. Сребърен фонд. В 

тази връзка с § 44 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се правят 

необходимите промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на 

държавната пенсионна система. 

 В осигурителните фондове се създава отделен фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от 

КСО“. 

 С § 38 от законопроекта се създава разпоредба, уреждаща по благоприятен за лицата 

начин случаите, в които те са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и са с 

прекратено осигуряване преди 31 декември 2014 г., но са подали заявление за отпускане на 

пенсия след 1 януари 2015 г., когато отпада изискването за прекратяване на осигуряването. 

 С разпоредбата на § 42 се създава възможност за лицата, на които е отпусната пенсия от 

ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г. (напр. лицата с отпуснати пенсии по чл. 69 или с 

отпуснати пенсии за инвалидност), които са осигурени в универсален пенсионен фонд, но 

нямат право на пенсия от този фонд преди навършване на общата възраст за пенсиониране, да 

получат право на избор: да продължат да получават пенсиите от държавното обществено 

осигуряване в намален размер, а в бъдеще – и допълнителна пенсия от универсален пенсионен 

фонд, или еднократно да прехвърлят натрупаните средства към фонд „Пенсии“ на ДОО, в 

резултат от което да отпадне намалението в размера на пенсиите им, като те бъдат 

преизчислени. Срокът, в който този избор може да бъде направен, е едногодишен считано от 

влизането в сила на промените в КСО. Ефектът от тази мярка се отнася за всички лица, родени 

след 1959 г., на които е отпусната пенсия преди 1 януари 2016 г. с намаление на  

индивидуалния коефициент  заради осигуряване във втория стълб.  

 В 6-месечен срок от влизане на промените в сила ръководителите на ведомствата, за 

чиито служители е приложим чл. 69 от КСО могат да направят пред Министерския съвет 

мотивирано предложение за промени в нормативната уредба за диференциране на длъжностите 

по съответните закони съобразно характера и особените условия на труд с оглед ползване на 

права за ранно пенсиониране от лицата, които ги заемат. С § 47 се уточнява, че трудът на 
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държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 (т.е. на държавните служители по ЗМВР) при 

пенсиониране се зачита като първа категория. 

Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на: 

 1. параграф 3 относно чл. 4а, ал. 3, т. 6, § 4, § 7 относно чл. 6, ал. 3, т. 10, § 8, т. 2 

относно изменението в чл. 9, ал. 6, § 16, § 25, т. 5 – 9, § 31 – 36, § 47 – 51, § 54, § 55, § 56, т. 2 

относно изменението в чл. 40, ал. 3, т. 9, които влизат в сила три дни след обнародването му в 

"Държавен вестник"; 

 2. параграф 45, който влиза в сила 12 месеца след обнародването му в "Държавен 

вестник"; 

3. параграф 57, който влиза в сила от 1 април 2015 г.; 

4. параграф 58, който влиза в сила от 17 юли 2015 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за общинския дълг. 

 Със закона се постига синхронизиране на разпоредбите на Закона за общинския дълг с 

тези на Закона за публичните финанси. Ясно се обособяват видовете дългосрочен и 

краткосрочен дълг, който може да се поеме от съответната община. Регламентира се 

възможността общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с 

гарантиран резултат (ЕСКО договори), както и ограниченията за поемане на такъв дълг. По 

този начин ще могат да извършват редица дейности и да се предприемат мерки за повишаване 

на енергийната ефективност в сгради и/или други обекти и системи, с което общините ще 

оптимизират бъдещите си разходи. Прецизират се процедурите за поемане на общински дълг и 

се регламентира възможността министърът на финансите да дава указания по тяхното 

прилагане. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Чл. 14 ал. 7 се изменя така: 

 "(7) При откриване на нарушения на този закон и на правилника за неговото прилагане, 

на нови обстоятелства или на нови писмени доказателства от съществено значение за 

постановяване на решението по ал. 1, в срок до една година от откриване на нарушенията, на 

новите обстоятелства или на новите писмени доказателства, но не по-късно от три години от 

влизането в сила на плана за земеразделяне или от постановяването на решението на 

общинската служба по земеделие по ал. 1, т. 1, министърът на земеделието и храните по своя 

инициатива или по искане на заинтересуваните лица отменя решението на общинската служба 

по земеделие или разпорежда на общинската служба по земеделие да го измени. Този ред не се 

прилага, когато за същите земи има влязло в сила съдебно решение." 

    Чл. 19а ал. 7 се изменя така: 

 "(7) Решенията на общинските служби по земеделие по ал. 4, т. 1 и 4 могат да се 

изменят на основанията, посочени в чл. 14, ал. 7, и по искане на министъра на земеделието и 

храните или на заинтересуваните лица – в едногодишен срок от влизането им в сила, но не по-

късно от три години от влизането в сила на плана за обезщетяване, както и при условията и по 

реда на чл. 14, ал. 6." 

    В чл. 24а се създава ал. 9: 

 "(9) При сключване на договори за наем или аренда по реда на ал. 1 или 5 за имоти, 

които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 

(ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за 

една стопанска година от сключването на договора." 

    Създава се чл. 24д: 

 "Чл. 24д. (1) Собственици на овощни насаждения може да придобият право на 

собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни 

цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че са: 
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 1. създадени и се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, 

съответно с кмета на общината; 

 2. придобити чрез приватизационна сделка; 

 3. придобити от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби. 

 Съгласно ал.2 на същата разпоредба в срок 20 години от придобиване правото на 

собственост върху земеделските земи по ал. 1 не може да се извършва промяна на начина им на 

трайно ползване, както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди." 

    Създава се чл. 27а: 

 "Чл. 27а. (1) Собствениците на сгради и на съоръжения от имуществото на прекратените 

организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби дължат суми за ползването 

на земята до придобиване на правото на собственост върху застроените и прилежащите площи. 

 (2) Лицата, придобили право на собственост върху сградите и съоръженията по ал. 1 до 

9 февруари 2011 г., дължат сумите за ползване на земята след тази дата. 

 (3) Лицата, придобили право на собственост върху сградите или съоръженията след 9 

февруари 2011 г., дължат сумите за ползване на земята от датата на придобиване на сградите 

или съоръженията. 

 (4) При разпореждане със собствеността върху сградите и съоръженията по ал. 1 се 

представя документ за платени суми за ползване на земята до датата на разпореждането със 

сградите или съоръженията." 

 В чл. 33, ал. 6 думите "и от определените със заповед на директора на областната 

дирекция "Земеделие" служители" се заменят с "от служители, определени от директора на 

областната дирекция "Земеделие", и от длъжностни лица, определени от министъра на 

земеделието и храните". 

В чл. 37и,  ал. 6 се изменя така 

 "(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението 

предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 

имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по 

възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на 

необходимите площи в срок до 1 май." 

  В ал. 10 на същата разпоредба се създава изречение трето: "При разпределението 

предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 

имоти по договори с изтекъл срок." 

 В ал. 12 изречение първо се изменя така: "Въз основа на протоколите на комисиите 

по ал. 6 и 10 кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция "Земеделие", 

сключва договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен механизъм."  

Създава се ал. 15: 

 "(15) При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 

държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния 

към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 

февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 

схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно 

плащане за една стопанска година от сключването на договора." 

Създава се нов чл. 37м: 

 "Чл. 37м. (1) Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция 

"Земеделие", ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по 

сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 

общинския поземлен фонд. 

 (2) Спазването на условията по ал. 1 се установява въз основа на изготвена и 

предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата 

година в Интегрираната информационна система на БАБХ: 

1. животновъдни обекти; 

2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 

3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. 
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 (3) Справката по ал. 2 се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и 

се публикува на интернет страницата на агенцията. 

(4) Когато при извършването на проверките се установи, че: 

 1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е 

с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем или аренда, 

договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на 

броя на животните;  

 2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, 

договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на 

областната дирекция "Земеделие"; 

 3. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем или аренда се 

прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие"; 

 4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, 

договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на 

областната дирекция "Земеделие". 

 (5) Договорите за наем или аренда по ал. 1 не се смятат за правно основание съгласно 

чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване 

на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 

 (6) В случаите по ал. 5 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от 

регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 

2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и 

уведомява: 

1. кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд; 

2. директора на областната дирекция "Земеделие" – за имотите от държавния поземлен 

фонд. 

 (7) Алинея 4, т. 1, ал. 5 и 6 не се прилагат за част или всички селскостопански пасищни 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са засегнати 

от тежко природно бедствие или епизоотии." 

Създават се чл. 42, 43 и 44: 

 "Чл. 42. (1) Кмет на община, съответно директор на областна дирекция 

"Земеделие", който не разпореди извършването на проверките по чл. 37м, ал. 1, се 

наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. 

 (2) Кмет на община, съответно директор на областна дирекция "Земеделие", който 

не прекрати или измени договор за аренда или наем при условията на чл. 37м, се наказва 

с глоба от 5000 до 10 000 лв. 

 Чл. 43. На лице, което в нарушение на чл. 24д, ал. 2 промени начина на трайно ползване 

или предназначението на земеделска земя, се налага глоба или имуществена санкция в 

трикратния размер на платената цена за придобиване правото на собственост, определена по 

чл. 24д, ал. 1. 

 Чл. 44. (1) Нарушенията по чл. 42 се установяват с актове на длъжностни лица, 

определени от областния управител по местонахождението на имота.  

 (2) Нарушенията по чл. 43 се установяват с актове на длъжностни лица, определени от 

директора на областната дирекция "Земеделие", съответно от кмета на общината по 

местонахождението на имота. 

 (3) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 42 и 43 се издават от 

областния управител по местонахождението на имота." 

  В § 2в от допълнителните разпоредби се създава ал. 3: 

 "(3) По смисъла на този закон "Животновъден обект" е обект, регистриран по реда на 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни 

селскостопански животни." 

    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Съгласно § 14. (1) започналите, но недовършени до влизането в сила на този закон 

производства по подадени заявления за придобиване на право на собственост върху 

застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията на прекратените организации 

по § 12 от преходните и заключителните разпоредби се довършват по реда на този закон. 
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 (2) Недовършени производства са тези, по които е подадено заявлението по ал. 1 в 

областна дирекция "Земеделие", включително такива, по които има издадена заповед на 

министъра на земеделието и храните, но до влизането в сила на този закон не е сключен 

договор за покупко-продажба. 

  Съгласно § 15. (1) Ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, 

мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са 

длъжни в срок до 1 февруари 2016 г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на 

чл. 37и, ал. 1 и 4. 

 (2) Ползвателите, които са одобрени по направлението по чл. 3, т. 3 от Наредба № 4 от 

24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), сключили са 

договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен 

фонд преди 24 февруари 2015 г. и всичките им отглеждани пасищни селскостопански животни 

и пасища са одобрени за подпомагане, са длъжни в срок до 1 февруари 2016 г. да приведат 

договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 при спазване съотношението за 

минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията.  

 (3) Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския 

поземлен фонд, които не са приведени в съответствие в срока по ал. 1 или 2, се прекратяват от 

кмета на общината, съответно директора на областната дирекция "Земеделие". 

 (4) Кмет на община, съответно директор на областна дирекция "Земеделие", който 

не прекрати договорите при условията на ал. 3, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. 

 (5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 се съставят от длъжностни 

лица, определени от областния управител по местонахождението на имота, а 

наказателните постановления се издават от областния управител по местонахождението 

на имота. 

 (6) Договорите за наем или аренда по ал. 3 не се смятат за правно основание съгласно 

чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване 

на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им. 

 (7) В случаите по ал. 6 съответната общинска служба по земеделие отписва имотите от 

регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 

2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и уведомява: 

1. кмета на общината – за имотите от общинския поземлен фонд; 

2. директора на областната дирекция "Земеделие" – за имотите от държавния поземлен 

фонд. 

 Съгласно § 16. Собствениците на сгради и на съоръжения от имуществото на 

прекратените организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, придобити 

след влизането в сила на този закон, при подаване на заявление за придобиване на право на 

собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите и съоръженията представят 

документ, удостоверяващ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на 

разпореждането със сградите или съоръженията. 

     Със § 21. в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд:  

 В чл. 11, ал. 1 се създава изречение второ: "Решенията на общинските служби по 

земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците 

се подписват от началника на службата, от служители, определени от директора на областната 

дирекция "Земеделие", и от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и 

храните."  

 В чл. 13 ал. 10 се изменя така: 
 "(10) При откриване на нарушения по този закон и на правилника за прилагането му, на 

нови обстоятелства или на нови писмени доказателства от съществено значение за 

постановяване на решението по ал. 6, в срок до една година от откриване на нарушенията, на 

новите обстоятелства или на новите писмени доказателства, но не по-късно от три години от 

постановяването на решението на общинската служба по земеделие по ал. 5, министърът на 

земеделието и храните по своя инициатива или по искане на заинтересуваните лица отменя 

решението на общинската служба по земеделие или разпорежда на общинската служба по 
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земеделие да го измени. Този ред не се прилага, когато за същите земи има влязло в сила 

съдебно решение." 

 С разпоредбата на § 29 в Закона за опазване на земеделските земи се правят 

следните изменения и допълнения: 

 В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а: 

 "§ 6а. Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се разрешава само когато това е 

предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината или 

за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти 

от първостепенно значение." 

 С разпоредбата на § 30 в Закона за подпомагане на земеделските производители се 

правят следните изменения и допълнения: 

В чл. 33 се създава ал. 4: 

 "(4) Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели се актуализират 

ежегодно чрез дешифриране (компютърно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, 

чрез извършване на специализирани теренни проверки на референтни парцели и чрез 

отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37. Специализираните теренни 

проверки на референтни парцели се извършват след уведомяване на бенефициентите при 

условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6." 

 В чл. 33б: 

а) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, въз основа на искане 

на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед 

изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:  

 1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно 

преобразувана в постоянно затревена площ, и/или 

 2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз 

основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. или 

2014 – 2020 г., и/или 

 3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води 

инвестиционно намерение, и/или 

 4. начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно 

затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно 

затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието и 

храните по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или 

 5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на 

земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно 

наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът 

не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, и/или 

 6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските 

земи." 

б) създава се ал. 5: 

 "(5) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени 

площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6." 

 

5. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародван УКАЗ № 162 от 

10.08.2015 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

 

6. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародван УКАЗ № 163 от 

10.08.2015 г. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на 
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национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и 

дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и 

референдумите?". 

 

7. В официалния раздел на ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г. е обнародвано РЕШЕНИЕ № 

1512-МИ на ЦИК от 4.08.2015 г. относно утвърждаване образци на изборните 

книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове. 

 С решението се утвърждават образците на изборните книжа за произвеждане на избори 

за общински съветници и кметове – 99 на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ съгласно 

приложението и се  отменя Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК (ДВ, бр. 62 от 29 

юли 2014 г.). 

 

  Относно ДВ, бр.62 от 14.08.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.62 от 14.08.2015 г. е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 

 С направените промени в глава шеста и в глава седма, раздел I от ЗООС се предвижда 

съвместяване на процедурите за контрол на големи аварии с процедурите по оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС), а с промяната на административния режим и 

прехвърлянето на процедурата по одобряване на доклади за безопасност в Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС) се осигурява координиране и с процедурите по издаване и 

преразглеждане на комплексни разрешителни (КР). 

 С промените се цели осигуряване на ефективен контрол върху разполагането и 

експлоатацията на нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или 

планирани изменения/разширения в тях и поддържане на безопасни разстояния до жилищни 

райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и, където е възможно, големи транспортни 

пътища и райони с особена природозащитна чувствителност. Оптимизиране и съгласуване на 

приложимите административни режими в шеста и седма глава от ЗООС за изграждане и 

експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и с висок рисков потенциал за големи 

аварии с цел намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес 

при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. 

 С промените се постига регламентиране на сроковете на валидност на 

административните актове по екологична оценка, които се постановяват от компетентния 

орган по околна среда, за постигане на равнопоставеност на всички административни актове, 

издавани по реда на глава шеста от ЗООС. 

  Оптимизира се понятието „обекти с обществено предназначение“ в обхвата на т. 10, 

буква „б“ от Приложение № 2 към ЗООС. 

 Прецизират се текстове в ЗООС за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети.  

С направените изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда се постига: 

 Осигуряване на необходимата информация за опасните вещества, идентифицираните 

рискове и разработените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях чрез съвместяване и координиране на процедурите за 

контрол на големи аварии с процедурите по ОВОС и КР. 

 Оптимизиране на административната процедура чрез замяна на съществуващия 

разрешителен режим към министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация 

на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал с 

процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации за 

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал в ИАОС в съответствие с изискванията на 

директивата и при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве 

от дейността на такива предприятия/съоръжения. 

 Намаляване на сроковете за произнасяне по внесените заявления за одобряване на 

доклади за безопасност и свързаното с това намаляване на инвестиционните разходи. 

 Въвеждане на по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната 

дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност. 
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 Осигуряване на по-широк достъп до информация за обществеността относно 

предприятията и наличните опасни вещества на тяхната територия чрез въвеждане на нови 

разпоредби в наредбата по чл. 103, ал. 9. 

 Разработване и внедряване на електронна информационна система с база данни на 

предприятията с нисък и с висок рисков потенциал. 

 Определяне на компетенциите на министъра на околната среда и водите при вземане на 

решения по преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни 

предложения, които попадат на територия, контролирана от две или повече регионални 

инспекции по околната среда и водите. 

 Регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична 

оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда, за постигане на 

равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на глава шеста от 

ЗООС. 

 Постигане на пълно съответствие на ЗООС за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети с разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО на Европейския 

Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на 

предотвратяването и отстраняването на екологичните щети в изпълнение на препоръките на 

Европейската комисия, отправени в рамките на запитване № 4236/12/ENVI, получено чрез 

Пилотния проект за правото на ЕС. 

 Променя се разпоредбата на чл. 162, ал.1, като се регламентира, че  за нарушенията 

по този закон физическите лица, областните управители, кметовете на общини, кметовете на 

райони, кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лв., 

а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 

до 500 000 лв." 

 С промяната глобите са увеличени като от 100 до 6000 лв. са вдигнати на от 200 до 20 

000 лв. 

 

Относно ДВ, бр.63 от 18.08.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 18.08.2015 г. е обнародвано Постановление 

№ 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери 

от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 

 С § 2 от заключителните разпоредби на постановлението се правят промени в 

Постановление № 92 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 30 от 2015 г.), като в 

приложение № 1 към чл. 1, т. 1, в колона 2, в пореден номер 4.8 думите "Възстановяване на 

улици и отводнителен канал в с. Райковци" се заменят с "Възстановяване на улица в с. Вонеща 

вода – ОК 304 – ОК 333 – ОК 341, ул. 7-а и ул. 9-а в с. Къпиново и общински път от с. 

Къпиново за местността "Стубела". 

 

2.  В официалния раздел на ДВ, бр.63 от 18.08.2015 г. е обнародвано 

Постановление № 212 на МС от 13.08.2015 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление 

№ 72 на Министерския съвет от 1986 г. 

 В чл. 4а се създава ал. 2: 

 "(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се уреждат условията и редът за въвеждане 

и начинът на отчитане на работното време при променливо работно време, когато извън 

времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното 

дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица." 

 В чл. 8 се правят следните изменения: 
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 Алинея 2 се отменя, като по този начин отпада задължението да бъде уведомявана 

Инспекцията по труда за Удължаване на работното време по чл. 136а КТ. 

 Член 37а се изменя така: 

 "Чл. 37а. В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, 

работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на 

платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително 

отложен или неизползван от предходни календарни години." 

 Член 37б се изменя така: 

 "Чл. 37б. (1) В случаите по чл. 173, ал. 4 КТ работодателят има право да предостави 

платения годишен отпуск на работника или на служителя и без негово съгласие, когато:  

 1. е обявил престой повече от 5 работни дни;  

 2. едновременното ползване на отпуска от всички работници и служители е предвидено 

в нормативен акт или в правилника за вътрешния трудов ред; 

 3. писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва отпуска си до края 

на календарната година, за която се полага, но работникът или служителят не е направил това 

до края на същата календарна година. 

 (2) В случаите на ал. 1, т. 3 работодателят има право да предостави платения годишен 

отпуск на работника или служителя до изтичане на давностния срок по чл. 176а, ал. 1 КТ." 

 Член 37в се отменя, във връзка с отпадналото задължение за изготвяне на график 

за отпуска. 

 В чл. 37г  алинея 2 се изменя така: 

 "(2) В случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника 

или служителя ползването на платения годишен отпуск е отложено със съгласието на 

работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването на 

отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя." 

 Член 37д се изменя така: 

 "Чл. 37д. В случаите по чл. 176, ал. 3 КТ работникът или служителят има право сам да 

определи времето за ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок по 

чл. 176а КТ." 

 Член 38 се изменя така: 

 "Чл. 38. В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ работникът или служителят подава писмено 

искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата 

календарна година. Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен 

отпуск, писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен 

отпуск за следващата календарна година не е необходимо." 

 Член 38а се изменя така: 

 "Чл. 38а. Когато ползването на платения годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176, 

ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг вид законоустановен отпуск от работника или 

служителя, давностният срок за ползване на отложения отпуск започва да тече от края на 

календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа." 

  

Относно ДВ, бр.64 от 21.08.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.64 от 21.08.2015 г. е обнародвано Постановление 

№ 214 на МС от 14.08.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове 

на Министерския съвет. 

 С § 1 се правят промени в Наредбата за граничните контролно-пропускателни 

пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г, както следва: 

 В чл. 2 се създава ал. 4: 

 "(4) Поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП са публична 

държавна собственост." 

 Членове 7 и 7а се изменят така: 

 "Чл. 7. (1) Директорът на Агенция "Митници" дава указания по изграждането, 

поддържането и преустройството на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на 

ГКПП с оглед спазването на технологичния ред на работа. 
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 (2) Службите за граничен контрол отговарят за поддържането на предоставените им за 

управление и стопанисване специални инженерни комуникации и съоръжения, разположени в 

зоните на ГКПП. 

 (3) В Министерството на вътрешните работи, в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и в Агенция "Митници" към министъра на финансите се 

съхраняват копия от актовете за собственост и от строителната документация на имотите 

в зоните на ГКПП. 

 Чл. 7а. (1) Поземлени имоти, на които са изградени ГКПП, урегулираните 

поземлени имоти, отредени за ГКПП, и сградите, построени върху тях, както и 

техническата инфраструктура, които не са предоставени за управление на министри или 

ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването 

на граничен контрол, се управляват от директора на Агенция "Митници". 

 (2) В зоната на ГКПП директорът на Агенция "Митници": 

 1. осигурява поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и 

на терените – публична държавна собственост по ал. 1; 

 2. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост; 

 3. координира дейността на териториалните звена на органите за граничен 

контрол във връзка с осъществяването на административно обслужване; 

 4. осигурява и организира поддържането на националното знаме и изображението 

на герба на Република България в съответствие с нормативните изисквания; 

 5. изгражда и поддържа указателните табели и надписи на български и на 

английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП; 

 6. осигурява дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и 

почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване. 

 (3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 и 2 директорът на Агенция 

"Митници" определя длъжностни лица, които го представляват на територията на 

съответния ГКПП." 

 Съгласно член 23, ал. 3 Директорът на Агенция "Митници" отговаря за 

изпълнението на задълженията по чл. 7а. 

 (4) В Агенция "Митници" се създава и функционира звено за осъществяване на 

дейността по поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и 

терените на територията на ГКПП. 

 (5) Ръководителите на териториални структури на ведомствата, извършващи граничен 

контрол на ГКПП, представят на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 актуална информация във 

връзка с дейността по поддръжката и управлението на територията на всеки ГКПП. 

 (6) Службите за граничен контрол са длъжни: 

 1. да не пречат на другите ползватели да използват общите части от територията на 

ГКПП; 

 2. да не причиняват вреди на други обекти и общи части от територията на ГКПП; 

 3. да не завземат общи части от територията на ГКПП; 

 4. да не извършват дейности в своя обект или в част от него, с които да изменят 

помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават 

архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, 

пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата; 

 5. да изпълняват разпорежданията на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 във връзка с 

управлението и поддръжката на територията на ГКПП; 

 6. да заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на 

общите части на сградата, която ползват, подмяна на общи инсталации или оборудване, 

съразмерно с ползваните части; 

 7. да спазват санитарните и хигиенните норми; 

 8. да осигуряват достъп в своя обект или в частта от него за извършване на 

необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, 

свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на 

помещенията, и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на 

сградата; 
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 9. да подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на дейности по 

защита при бедствие или при друга извънредна ситуация. 

 (7) Представителите на териториалните структури на ведомствата уведомяват незабавно 

длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 за всеки възникнал проблем във връзка с поддръжката и 

управлението на сградния фонд и терените на територията на ГКПП." 

 Членове 32 и 33 се отменят. 

 Член 34 се изменя така: 

 "Чл. 34. (1) В зоните на ГКПП се извършва банкова дейност, застрахователна дейност, 

спедиторска дейност, дейност като митнически представител и възстановяване на ДДС. 

 (2) Предоставянето на помещения в зоните на ГКПП за изпълнение на дейностите 

по ал. 1 се извършва при наличие на свободни имоти – държавна собственост, които се 

отдават от директора на Агенция "Митници" по реда и условията на Закона за 

държавната собственост. 

 (3) Имотите и вещите на територията на ГКПП, които не са предоставени за 

управление по съответния ред, се управляват от директора на Агенция "Митници"." 

 В чл. 35, ал. 3 думите "Областният управител" се заменят с "Директорът на 

Агенция "Митници". 

 В чл. 36, ал. 1 думите "и чл. 35а" се заличават. 

 В чл. 37 ал. 1 и 2 се изменят така: 

 "(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от 

директора на Агенция "Митници" длъжностни лица. 

 (2) Наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" 

или от определени от него длъжностни лица." 

 

 Съгласно § 10 от Заключителните разпоредби на постановлението в тримесечен 

срок от приемането на постановлението областните управители предават на директора 

на Агенция "Митници" за управление урегулираните поземлени имоти, отредени за 

граничните контролно-пропускателни пунктове, и сградите, построени върху тях, които 

не са предоставени за управление на министри или ръководители на други ведомства за 

изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, и цялата 

свързана с тях документация. 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.64 от 21.08.2015 г. е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране 

на Единната система за гражданска регистрация. 

С § 8 в глава пета се създава раздел III с чл. 140а: 

"Раздел III 

Извършване на проверка 

Чл. 140а. (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за 

гражданската регистрация комисията установява следното: 

1. наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация за 

определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация, когато същата не се 

извършва от кмета; 

2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за 

настоящ адрес; 

3. има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението 

за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, чиято 

адресна регистрация е извършена; 

4. представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската 

регистрация и чл. 139, ал. 2 от наредбата; 

5. има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни регистрации, 

извършени в несобствено жилище; 
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5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

6. дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със собственика или 

ползвателя на имота, когато не са представени документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за 

гражданската регистрация; 

7. извършена ли е проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" на адресно 

регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация; 

8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско 

съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация; 

9. броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, включително и в 

случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация; 

10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните 

регистрации. 

(2) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който 

предава на кмета на общината за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации, за 

които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската 

регистрация. 

(3) За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в 

нарушение на закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена 

информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено "Гражданска 

регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и 

административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи регистъра на 

населението – Национална база данни "Население". 

(4) За заличаване на адресни регистрации по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската 

регистрация информацията се предоставя по реда на ал. 3. 

(5) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито 

адресни регистрации са заличени. Когато е заличена адресна регистрация по постоянен адрес, 

лицето задължително се уведомява за необходимостта от подмяна на личните документи." 

 

 Относно ДВ, бр.66 от 28.08.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.66 от 28.08.2015 г. е обнародвано Постановление 

№ 222 на МС от 20.08.2015 г. за изменение на Устройствения правилник на 

областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския 

съвет от 2000 г. 

 С постановлението се променя числеността на следните областни администрации: 

- Областна администрация Видин -  съкращават се 3 бройки от Дирекция АКРРДС; 

- Областна администрация Ловеч - съкращава се 1 бройка от Дирекция АПОФУС; 

- Областна администрация Разград – съкращават се 1 бройка от Дирекция АПОФУС  и 1 

бройка от Дирекция АКРРДС; 

- Областна администрация Силистра – съкращава се 1 бройка от Дирекция АКРРДС и се 

разкрива 1 бройка за служител по сигурността на информацията 

- Областна администрация на област София – съкращават се 2 бройки от Дирекция 

АПОФУС и 3 бройки от Дирекция АКРРДС и се съкращава и длъжността „експерт 

връзки с обществеността”. 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.66 от 28.08.2015 г. е обнародвано Решение № 

1532-НР от 20.08.2015 г. относно утвърждаване на образците на книжа за 

произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 

3. В неофициалния раздел на ДВ, бр.66 от 28.08.2015 г. е публикувано 

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 

2015 г. 
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