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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 2016г. 

 
  Относно ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ за 

насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България 

 Народното събрание на основание чл. 84, т. 4, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от 

Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс реши, че насрочва избори за 

президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. (неделя). 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. е публикувано Решение № 9 от 28 

юли 2016 г. по конституционно дело № 8 от 2016 г.   

  С Решението се обявява за противоконституционно Решение за произвеждане на 

национален референдум, прието от 43-то Народно събрание на 12.05.2016 г. (ДВ, бр. 37 от 2016 г.), в 

частта по точки 2, 4 и 6, с която са приети въпросите, както следва: 

 – по т. 2: „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?“; 

 – по т. 4: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при 

провеждане на изборите и референдумите?“; 

 – по т. 6: „Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на 

вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството 

на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два 

тура?“. 

 

 Относно ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. е публикуван  ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 С §2, т.2 от ЗИД се променя разпоредбата на чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, като се регламентира, 

че лицата по ал.4  подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което 

прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично 

или по пощата и се регистрират в общинската администрация.  

 Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на 

имота. 

 В Закона за опазване на земеделските земи се променя § 6а от ПЗР, като се сочи, че 

промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади 

от общинския поземлен фонд, се разрешава, когато е: 

 1. предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината; 

 2. предвидено 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;  

 3. предвидено за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на 

Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното 

наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната; 

 4. предоставена концесия с решение на Министерския съвет." 
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2. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ на НС от 

29.07.2016 г. относно Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от 

Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г. 

 Народното събрание, въз основа на доклада на Комисията по правни въпроси и на 

основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13, 

ал. 7 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е взело 

решение, че отхвърля Предложението за произвеждане на национален референдум с въпроси: 

 1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-

ниски цени в бензиностанциите? 

 2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 

аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в 

аптеките? 

 3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на 

политическите партии и коалиции? 

 4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120? 

 5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители? 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила 

за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.   

 С постановлението се определят общите национални правила и детайлните правила за 

допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014 – 2020 г. чрез конкретизиране на условия 

за допустимост и/или недопустимост на определени категории разходи. 

 Определени са  програмите, за които се  прилагат Общите национални правила за 

допустимост на разходите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г., както следва: 

1. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"; 

2. Оперативна програма "Региони в растеж"; 

3. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; 

4. Оперативна програма "Добро управление"; 

5. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"; 

6. Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"; 

7. Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г.; 

8. Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020; 

9. Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия";  

10. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

 Предвидено е, че детайлните правила за допустимост се прилагат за съответна програма. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по 

чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

 Постановлението е прието на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки. С него се определят от Министерски съвет стоките, търгуващи се на стокова 

борса за които възложителите могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление 

или да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица.  

СПИСЪК 

на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки 

   

CPV код Предмет на обществената поръчка Допълнителен код Описание на допълнителния код 

1 2 3 4 

14711100-9 Необработен чугун 
  

14621110-4 Фероманган + DA24-3 И свързани с това изделия 

14711000-8 Желязо 
  

14712000-5 Олово 
+ BA14-1 Прах/пудра 

+ BA16-7 На люспи 

14713000-2 Цинк + BA14-1 Прах/пудра 

  
+ BA16-7 На люспи 
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14714000-9 Калай + BA14-1 Прах/пудра 

  
+ BA16-7 На люспи 

14715000-6 Мед + BA14-1 Прах/пудра 

  
+ BA16-7 На люспи 

14721000-1 Алуминий + BA14-1 Прах/пудра 

  
+ BA16-7 На люспи 

14722000-8 Никел + BA14-1 Прах/пудра 

  
+ BA16-7 На люспи 

34927100-2 
Сол за посипване на пътища (против 

заледяване)   
 

 

Относно ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 на МС от 3.08.2016 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с 

Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. 

 В член 25 се регламентира, че регионалната програма за заетост и обучение на областта 

се разработва въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации и 

по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Проектните предложения могат да 

бъдат разработени съвместно с представителните организации на работодателите и на работниците и 

служителите и други юридически лица. 

 В Националния план за действие по заетостта за съответната година се определят целевите 

групи и размерът на средствата за финансиране на регионални програми за заетост и обучение за всяка 

област съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните 

безработни в областта за деветте месеца на предходната година. Размерът на средствата се изчислява по 

методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. 

 Създава се чл. 25а, съгласно който Министърът на труда и социалната политика изпраща 

писмена покана за разработване на регионална програма за заетост и обучение на областта до 

председателите на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие след приемането на 

Националния план за действие по заетостта за съответната година. Областната и общинските 

администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на 

областта и ги внасят в Комисията по заетостта. 

 Областният управител по предложение на Комисията по заетостта издава заповед за 

сформиране на комисия за разработване на регионална програма за заетост и обучение на 

областта въз основа на предложенията на областната и на общинските администрации, като 

нейни членове могат да бъдат лица, които декларират, че: 

а) нямат материален интерес от оценяването на определен кандидат; 

 б) не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с участник в процедурата; 

 в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси при оценяване на проектните предложения. 

 Комисията изготвя проект на регионална програма за заетост и обучение на областта 

въз основа на оценка и подбор на постъпилите предложения.Оценката на подадените предложения се 

извършва по критериите средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на 

регистрираните безработни през предходната година в съответната община, потребностите на 

работодателите от работна сила и по методика, одобрена от Комисията по заетостта и внася проекта 

на регионална програма за заетост и обучение за одобрение в Комисията по заетостта. 

 Комисията по заетостта одобрява регионалната програма за заетост и обучение, като за 

решението си изготвя протокол. Председателят на Комисията по заетостта изпраща на министъра на 

труда и социалната политика за утвърждаване регионалната програма за заетост и обучение на 

областта. 

 Регламентират се случаите, в които предоставянето на средства представлява 

минимална държавна помощ. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е публикуван  ЗАКОН за 

допълнение на Закона за електронното управление, в сила от 1.07.2016 г. 

    В § 46, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за електронното управление (ДВ, бр. 50 от 2016 г.) се създава изречение второ: "До влизането в 

сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно 
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управление", функциите и дейностите по електронното управление се изпълняват от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред." 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е публикуван  ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за съдебната власт 

 Правят се промени по отношение на назначаването чрез конкурси на младши съдии, 

прокурори и следователи. Регламентира се реда за преместване на съдии, прокурори и следователи, в 

това число и преместване в различни по степен съдилища.Създава се възможност съдиите по 

вписванията да бъдат едновременно и държавни съдебни изпълнители. 

 Регламентира се реда за провеждане на стаж от лицата, завършили юридическо 

образование, като се указва, че стажа за придобиване на юридическа правоспособност се провежда 

на два етапа: 

 1. основен: общо запознаване с основните функции, задълженията и с организацията на 

дейността на органите на съдебната власт с продължителност, не по-малка от два месеца; във всеки 

орган на съдебната власт на стажант-юриста се определя наставник; 

 2. професионален: при адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, представител на 

друга професия, за която се изисква юридическо образование, в орган на изпълнителната власт 

или в друга институция, определена с наредбата по чл. 297а, чиято дейност е свързана с развитието на 

правото, съдебната власт или защитата на правата на човека; професионалният стаж е с 

продължителност 4 месеца и се провежда под ръководството на наставник; професионалният стаж 

може да бъде проведен и в орган на съдебната власт по т. 1. 

 Стажът по ал. 2, т. 2 се провежда под ръководството на наставник с най-малко 5 години 

стаж на съответната длъжност или професия. Мястото на провеждане на професионалния стаж е 

в окръжния район, посочен по реда на чл. 296, т. 1. 

 Създава се глава осемнадесета "а" с чл. 360а – 360т – „Удостоверителни изявления и 

процесуални действия в електронна форма“. 

 Регламентира се, че считано от 10.08.2019 год. органите на съдебната власт извършват 

удостоверителни изявления, издават актове и извършват всички други предвидени в закона 

процесуални действия в електронна форма. 

 Създава се единен портал за електронно правосъдие, който е информационна система, 

чрез която се осигурява възможност за: 

 1. заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма; 

 2. извършване на процесуални действия в електронна форма; 

 3. връчване на съобщения и призовки; 

 4. достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и 

публични регистри. 

 Изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както 

и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в информационната система на 

органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи 

възпроизвеждането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания 

оригинал, както и на въведената електронна информация, се удостоверяват от служители, определени 

от административния ръководител на органа на съдебната власт. Удостоверяването се извършва чрез 

полагане на подпис на служителя върху хартиения носител, а на въведените електронни образи – чрез 

подписването им с електронен подпис на служителя. До доказване на противното се смята, че 

електронните документи и информацията, са идентични с представените, съответно въведените 

електронни документи и информация. 

 Представените документи и носителите на информация се връщат на подателя незабавно 

след въвеждането им в системата. 

 Органите на съдебната власт осигуряват съхраняването на доказателствата, за които 

материалният носител има правно значение, както и такива, които поради естеството си не могат да се 

преобразуват в електронна форма. Те осигуряват на лицата, които имат право на достъп до делата, 

отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен път до електронните дела, както и 

технологии и средства за достъп до електронните дела в помещенията, където се намират 

администрациите им. На лицата се осигурява и достъп до доказателствата за които носителя има 

правно значение. 

 Регламентирано е, че считано от 01.08.2019г. органите на съдебната власт обменят 

автоматизирано и по електронен път електронни документи с лицата, осъществяващи публични 

функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи 

съгласно Закона за електронното управление.Лицата, организациите и административните 

органи са длъжни да предоставят вътрешни електронни административни услуги на органите на 

съдебната власт. 
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 Регламентира се, че считано от 10.02.2017 г се създава Регистър на актовете на 

съдилищата, който е електронна база данни, съдържаща актовете, които слагат край на производството 

пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване. Всеки съд незабавно обявява 

актовете си в регистъра. Достъп до обявените в регистъра актове имат участниците в 

производството, оправомощени от тях или по закон лица. Всеки има право на свободен и безплатен 

достъп до обявените в регистъра актове при спазване на Закона за защита на личните данни. 
 Всички дела, образувани на хартиен носител в тригодишен срок от влизането в сила 

на този закон, се приключват по досегашния ред. По тях не може да се извършват процесуални 

действия в електронна форма от страните. 

  

 Относно ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ № 3346-

МИ на ЦИК от 5.08.2016 г. относно изменение и допълнение на изборни книжа, утвърдени 

с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 

07.09.2015 г. на ЦИК 

  С оглед приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 

29.05.2016 г. и бр. 57 от 22.07.2016 г.) и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия утвърждава нови образци на изборни книжа за произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове – 18 на брой, с номера: 16А-МИ, 33А-МИ, 44А-МИ, 45А-МИ, 46А-МИ, 

58А-МИ, 59А-МИ, 81А-МИ-х-ОС, 82А-МИ-х-К, 83А-МИ-х-ОС, 84А-МИ-х-К, 91А-МИ, 92А-МИ, 93А-

МИ, 94А-МИ, 95А-МИ, 98-МИ и 99-МИ, съгласно приложението към решението. 

 Централната избирателна комисия изменя образци на изборни книжа, утвърдени с Решение 

№ 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК – 9 на брой, с номера: 20-МИ, 21-МИ, 22-МИ, 25-МИ, 26-МИ, 

62-МИ, 65-МИ, 68-МИ и 69-МИ, съгласно приложението към решението. 

 Централната избирателна комисия отменя образци на изборни книжа № 63-МИ и 64-МИ, 

утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК. 

 Регламентира се, че при произвеждане на новите и частичните избори за общински 

съветници и кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г., се прилагат следните образци на изборни книжа: 

 1. За насрочените с укази на президента на републиката нови и частични избори (обн., ДВ, 

бр. 34 от 3.05.2016 г. и бр. 36 от 13.05.2016 г.) се прилагат образците на изборните книжа, утвърдени с 

Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 

2015 г., утвърдените с това решение нови образци на изборни книжа № 98-МИ и 99-МИ и изменените с 

т. ІІ от това решение образци на изборни книжа. 

 2. За насрочените нови и частични избори с укази на президента на републиката, 

обнародвани след 26 май 2016 г., се прилагат: 

– образците на изборни книжа, утвърдени с новото решение; 

– образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., изменени с 

т. ІІ от това решение с изключение на приложения с номера: 16-МИ, 33-МИ, 44-МИ, 45-МИ, 46-

МИ, 58-МИ, 59-МИ, 81-МИ-х-ОС, 82-МИ-х-К, 83-МИ-х-ОС, 84-МИ-х-К, 91-МИ, 92-МИ, 93-

МИ, 94-МИ и 95-МИ, и образците на изборни книжа, допълнени с Решение № 1961-МИ от 7 

септември 2015 г. на ЦИК. 

 
 Относно ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ № 3358-

МИ от 11.08.2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 

август 2016 г. на ЦИК 

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е 

допуснала поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК, като в 

мотивната част на решението вместо "ДВ, бр. 36 от 29.05.2016 г." да се чете: "ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 

г.". 

 

  Относно ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г. е публикуван  УКАЗ № 278 от 

8.08.2016 г. за определяне на наименованията, границите и номерацията на изборните 

райони за произвеждане на избори за президент и вице-президент на Републиката на 6 

ноември 2016 г. 
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 На основание чл. 313, ал. 2 от Изборния кодекс е постановено, че се определят 

наименованията, границите и номерацията на изборните райони за произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 6 ноември 2016 г., както следва: 

    1. Първи изборен район – Благоевградски, включващ общините: Благоевград, Банско, Белица, 

Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, 

Хаджидимово и Якоруда. 

    2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, 

Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. 

    3. Трети изборен район – Варненски, включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, 

Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дол- ни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. 

    4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново, 

Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, 

Стражица и Сухиндол. 

    5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница, 

Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 

    6. Шести изборен район – Врачански, включващ общините: Враца, Борован, Бяла Слатина, 

Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. 

    7. Седми изборен район – Габровски, включващ общините: Габрово, Дряново, Севлиево и 

Трявна. 

    8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал 

Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. 

    9. Девети изборен район – Кърджалийски, включващ общините: Кърджали, Ардино, Джебел, 

Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене. 

    10. Десети изборен район – Кюстендилски, включващ общините: Кюстендил, Бобов дол, 

Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно. 

    11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци, Летница, 

Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица. 

    12. Дванадесети изборен район – Монтана, включващ общините: Монтана, Берковица, 

Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и 

Якимово. 

    13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик, Батак, 

Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча 

и Сърница. 

    14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брез- ник, 

Земен, Ковачевци, Радомир и Трън. 

    15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене, Гулянци, 

Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Червен бряг. 

    16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, включващ община Пловдив. 

    17. Седемнадесети изборен район – Пловдивски, включващ общините: Асеновград, Брезово, 

Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, 

Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря. 

    18. Осемнадесети изборен район – Разградски, включващ общините: Разград, Завет, Исперих, 

Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. 

    19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово, Бяла, 

Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово. 

    20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар, 

Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан. 

    21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел, Нова 

Загора и Твърдица. 

    22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните, 

Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе. 

    23. Двадесет и трети изборен район – София, включващ районите: "Витоша", "Изгрев", 

"Красно село", "Лозенец", "Младост", "Панчарево", "Студентски" и "Триадица". 

    24. Двадесет и четвърти изборен район – София, включващ районите: "Възраждане", "Искър", 

"Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец". 

    25. Двадесет и пети изборен район – София, включващ районите: "Банкя", "Връбница", 

"Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча купел". 

    26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище, 

Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, 

Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, 

Сливница, Чавдар и Челопеч. 
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    27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора, 

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево 

и Чирпан. 

    28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище, 

Антоново, Омуртаг, Опака и Попово. 

    29. Двадесет и девети изборен район – Хасковски, включващ общините: Хасково, 

Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, 

Симеоновград, Стамболово, Тополовград и Харманли. 

    30. Тридесети изборен район – Шуменски, включващ общините: Шумен, Велики Преслав, 

Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино. 

    31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, 

Елхово, Стралджа и Тунджа. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г. е публикуван  Указ № 279 от 

8.08.2016 г. за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален 

референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с 

мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте 

ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; 

„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на 

политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен 

глас на последните парламентарни избори?“ 

 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII 

Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 12.05.2016 г., обнародвано в 

"Държавен вестник", бр. 37 от 17.05.2016 г., Решение № 9 на Конституционния съд на Република 

България от 28.07.2016 г., обнародвано в "Държавен вестник", бр. 60 от 2.08.2016 г., и чл. 14 от Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е определен 6 

ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: "Подкрепяте ли 

народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 

два тура?"; "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?"; 

"Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и 

коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни 

избори?". 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г. са  публикувани  НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на 

заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол, НАРЕДБА за изменение и допълнение 

на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА за изменение и допълнение на 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на 

аварии в строителството и НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-

20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

 С тези изменения се правят промени в наредбите, регламентиращи правилата при 

принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от 

органите на Дирекцията за национален строителен контрол, въвеждат се нови изисквания и нови 

образци при въвеждане в експлоатация на строежите, както и тези съставяни по време на 

строителството. С последният акт се правят промени в условията и реда за издаване на удостоверение 

за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражняване на строителен надзор. 

 
 Относно ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г. е публикувана  НАРЕДБА № Н-18 от 

8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия 

жизнен цикъл на пътните превозни средства 
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 С наредбата се определя методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен 

цикъл на пътните превозни средства от категории М и N, като е уточнено, че това са разходите за 

потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид (СО2), азотни оксиди (NOx), неметанови 

въглеводороди (NMHC) и прахови частици за целия експлоатационен период на пътните превозни 

средства. 

 Регламентирано е, че разходите за целия експлоатационен период на пътните превозни 

средства, придобити чрез покупка, за потребление на енергия, както и за емисии на СО2, и на 

замърсители, посочени в таблица 2 от приложението, които са свързани с тяхната експлоатация, се 

представят в парично изражение и се изчисляват съгласно методиката, определена в чл. 3 от наредбата. 

 Наредбата съдържа методиката за изчисляване на оперативните разходи за потребление на 

енергия на пътното превозно средство за целия му експлоатационен период. 

Указано е,че по смисъла на тази наредба: 

 1. "Експлоатационен период" е част от жизнения цикъл, така както е определен в § 2, т. 11 

от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, и включва стадиите употреба и 

поддръжка на пътното превозно средство през целия му период на съществуване. 

 2. "Пълен пробег" е пробегът за целия експлоатационен период на съответното пътно 

превозно средство. 

 С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2009/33/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни 

превозни средства (OB, L 120, 15.05.2009 г.). 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г. е публикувана  НАРЕДБА № 5 от 

12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване 

качеството на одитната дейност 

Външните оценки в организациите, които са част от администрацията на изпълнителната 

власт по смисъла на Закона за администрацията, се извършват от служители на дирекция "Вътрешен 

контрол" в Министерството на финансите. В случаите, когато в шестмесечен срок преди изтичане на 

срока по чл. 7 /а именно поне веднъж на пет години считано съответно от датата на създаване на 

звеното за вътрешен одит или от последната външна оценка/ не е извършена външна оценка от 

служителите на дирекция "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите или не е предвидена 

такава в плановете, ръководителят на организация възлага извършването на външната оценка на 

външни оценители в съответствие с договор за възлагане, сключен по реда на ЗОП. 

  Относно ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 591 на 

МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 

от Закона за обществените поръчки 

 С Решението на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки е определен 

съгласно приложението „Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки“ /тоест списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са 

предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или 

за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение/. 

 Отменя се Решение № 551 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване списък на 

произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които 

се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона 

за обществените поръчки, допълнено с Решение № 278 на Министерския съвет от 2015 г. 
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