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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 2018г. 

 
 Относно ДВ, бр. 64 от 03.08.2018 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикуван ЗАКОН за допълнение 

на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
 

С § 1., в сила от 3.08.2019 г. се създава чл. 3а: 

"чл. 3а. (1) Продажбата на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, 

чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие 

в капитала, се извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти. 

(2) При продажбата на имоти – частна държавна собственост, извън тези по ал. 1, 

областните управители по местонахождението на имота използват електронната платформа по 

ал. 1.  

(3) Министерският съвет приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти – 

частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на 

търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала." 

     С § 2., в сила от 3.08.2019 г. в чл. 28, ал. 9 се създава изречение четвърто: "Във всички 

случаи продажбата чрез търг се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а, ал. 1." 

 С § 3. от преходните и заключителни разпоредби, в сила от 3.08.2019 г. в ЗАКОНА ЗА 

ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ в чл. 44 се правят следните допълнения:  

 

1. В ал. 1 се създава изречение второ: "При продажбата се използва електронната платформа по 

чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол." 

2. В ал. 2 се създава изречение второ: "При продажбата областният управител използва 

електронната платформа по чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол." 

С § 6 от ПЗР се регламентира, че в едногодишен срок от обнародването на този закон 

Министерският съвет: 

1. приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна 

собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие 

в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала; 

2. привежда в съответствие подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 157 на МС от 30.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на 

България в нея 

 

С чл. 1, ал.1 се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в размер 360 000 лв. за 

отбелязване през 2018 г. на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. 

 По Приложение № 1 за област Велико Търново се отпускат следните суми: 
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План-сметка 

за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на 

България в нея през 2018 г. 

№ Мероприятие 
Средства 

(в лв.) 

 
Община Велико Търново 

 

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Плаково. 2 500 

2. Ремонт на паметника на загиналите през войните (1912 – 1918) в с. Радковци. 3 000 

3. Ремонт на паметника на загиналите през войните (1912 – 1945) в с. Никюп. 1 500 

  
7 000 

 
Община Горна Оряховица 

 

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Драганово. 2 000 

2. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Горски 

горен Тръмбеш. 

1 500 

3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. 

Поликраище. 

1 500 

4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Правда. 500 

  
5 500 

 
Община Елена 

 

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Беброво. 2 000 

  
2 000 

 
Община Павликени 

 

1. Дипляна "100 години от края на Първата световна война и участието във 

войната на жителите на Павликенска околия" в тираж 1000 бр.  

500 

  
500 

 
Община Стражица 

 

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Мирово. 3 000 

  
3 000 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 159 на МС от 30.07.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за 

функциониране на системата за военновременно управление 

 

С постановлението се приема Наредба за условията и реда за функциониране на 

системата за военновременно управление съгласно приложението (поверително). 

С § 1 от ЗР се отменя Постановление № 351 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на 

Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната 
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и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време (ДВ, бр. 85 от 1999 

г.). 

Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на 

заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа 

във връзка със заповедното производство  
 

Създава се чл. 7а: 

"Чл. 7а. (1) Длъжникът в съответствие с чл. 414а ГПК може да подаде писмено възражение 

срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея за изпълнение изцяло или частично на 

задължението, като представи доказателства по чл. 414а, ал. 1 ГПК.  
(2) Възражението се подава по образец съгласно приложение № 8." 

     В чл. 8 след думите "чл. 414" се добавя "и чл. 414а". 

В приложение № 1 към чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК т. 8 се изменя така: 

"8. Длъжникът може да плати присъдената сума: 

а) по следната банкова сметка: .....................................................; 

б) по следния начин: ….................................................................". 

2. В подразделение "Указания за попълване" т. 8 се изменя така: 

"8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по 

която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума." 

3. В подразделение "Допълнителна информация за заявителя/кредитора" в т. 3 на ред " – 

искането не е направено по настоящия образец" накрая се добавя "и заявителят не отстрани 

допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението". 

    В приложение № 2 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК ред "Присъдената сума 

може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора ……….." се изменя така:  

"Присъдената сума може да бъде: 

– внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ………………………; 

– платена по следния начин: ………...........................................................................". 

2. В подразделение "Важна информация за длъжника": 

а) точка 1 се изменя така: 

"1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите 

изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение."; 

б) създава се нова т. 2: 

"2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение 

по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на задължението Ви. Към това 

възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя."; 

в) досегашните т. 2 – 5 стават съответно т. 3 – 6. 

    В приложение № 3 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заповедта за изпълнение на задължение за предаване на движими вещи по чл. 410 ГПК ред 

"Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора ……….." се изменя така:  

"Присъдената сума може да бъде: 

– внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ………………………; 

– платена по следния начин: ………...........................................................................". 

2. В подразделение "Важна информация за длъжника": 

а) точка 1 се изменя така: 

"1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите 

изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение."; 

б) създава се нова т. 2: 

"2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено 

възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението 

си. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за 

заявителя."; 

в) досегашните т. 2 – 5 стават съответно т. 3 – 6. 

В приложение № 4 към чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК т. 8 се изменя така: 

"8. Длъжникът може да плати присъдената сума: 
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а) по следната банкова сметка: .....................................................; 

б) по следния начин: ….................................................................". 

2. В подразделение "Указания за попълване" т. 8 се изменя така: 

"8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по 

която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума." 

 

3. В подразделение "Допълнителна информация за заявителя/кредитора" в т. 3 на ред " – 

искането не е направено по настоящия образец" накрая се добавя "и заявителят не отстрани 

допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението". 

В приложение № 5 към чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК 

след ред "Вземането произтича от следните обстоятелства:……….." се създава ред:  

"Присъдената сума може да бъде: 

– внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ………………………; 

– платена по следния начин: ………...........................................................................". 

2. В подразделение "Важна информация за длъжника": 

а) точка 1 се изменя така: 

"1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите 

изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение."; 

б) създава се нова т. 2: 

"2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение 

по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението си. Към това 

възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя."; 

в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно т. 3 – 5; 

г) досегашната т. 5 става т. 6, като в изречение второ след думата "изпълнението" се добавя "и 

без да е необходимо обезпечение", а думата "убедителни" се заличава; 

д) досегашните т. 6 – 8 стават съответно т. 7 – 9. 

В приложение № 6 към чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заповедта за изпълнение на задължение за предаване на вещи въз основа на документ по чл. 

417 ГПК: 

а) думите "да заплати/заплатят солидарно/разделно" се заменят с "да предаде /предадат"; 

б) след ред "Вземането произтича от следните обстоятелства……….." се създава ред: 

"Присъдената сума може да бъде: 

– внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ………………………; 

– платена по следния начин: ………...........................................................................". 

2. В подразделение "Важна информация за длъжника": 

а) точка 1 се изменя така: 

"1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите 

изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение."; 

б) създава се нова т. 2: 

"2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено 

възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението 

си. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за 

заявителя."; 

в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно т. 3 – 5; 

г) досегашната т. 5 става т. 6, като в изречение второ след думата "изпълнението" се добавя "и 

без да е необходимо обезпечение", а думата "убедителни" се заличава; 

д) досегашните т. 6 – 8 стават съответно т. 7 – 9. 

В приложение № 7 към чл. 7 след наименованието "Възражение" се добавя "по чл. 414 ГПК". 

Създава се приложение № 8: 

 

 Относно ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

 

С § 1. считано от 1.09.2018 г. в чл. 61 се отменя ал. 2. 

Отмененият текст на чл.61, ал.2 е бил със следното съдържание: 

„Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 

154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за 
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съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната 

власт.“ 

    С § 2. член 113 се изменя така: 

"Искове на и срещу потребители 

Чл. 113. Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира 

настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния." 

 С § 3. в чл. 115 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу 

застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи 

се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се 

намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на 

застрахователното събитие." 

 С § 4. в чл. 119 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите "съдебното дирене" се заменят с "първото по делото заседание" и 

разпоредбата придобива следната редакция:. 

Възражението за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот може 

да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото 

заседание в първата инстанция. 

2. Създава се нова ал. 3: 

"(3) Възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се 

прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до 

приключване на първото по делото заседание." 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "ал. 1 и 2" се заменят с "ал. 1 – 3". 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

 

 Относно ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 на МС от 6.08.2018 г. за изменение на Наредбата за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 

2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.) 

    

§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредби се създават т. 20 – 22: 

"20. "Въвеждането в продукционен режим на националната схема за електронна 

идентификация" е датата на издаване на първото удостоверение за електронна идентичност по Закона 

за електронната идентификация.  

21. "Уникален идентификатор" е идентификатор по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните 

разпоредби на Закона за електронното управление. 

22. "Система за електронна автентикация" е хоризонтална система, чрез която се 

идентифицират лицата и информационните системи в електронния свят, създадена и поддържана от 

Държавна агенция "Електронно управление"." 

   § 2. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така: 

"§ 5. (1) В срок една година след въвеждането в продукционен режим на националната схема 

за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация за идентификация на 

физически лица, освен по реда на Закона за електронната идентификация и чрез други методи, 

определени със закон, може да се прилага и прочитане на уникален идентификатор от квалифициран 

електронен подпис.  

(2) В срок три години след въвеждането в продукционен режим на националната схема по ал. 

1 за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни административни 

услуги може да се използва и персоналният идентификационен код, издаван от Националната агенция 

за приходите или Националния осигурителен институт, както и уникалният код за достъп, издаван от 

Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна 

автентикация на Държавна агенция "Електронно управление"." 

  С § 3 от Заключителните разпоредби се регламентира, че: 

 Идентификацията на физически лица, извършена чрез прочитане на уникален 

идентификатор от квалифициран електронен подпис до влизането в сила на постановлението, се 

приема за валидно извършена. 

  Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му. 
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2. В официалния раздел на ДВ, бр. 66 от 10.08.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за 

подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд 

  

С § 1. в чл. 2 думата "заетост" се заменя с "работа". 

  С § 2. в чл. 3 ал. 2 се изменя така:  

"(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава 

декларация по ал. 1." /тоест отпада задължението в тези случаи да се уведомява писмено 

териториалната дирекция "Инспекция по труда" в срока по ал. 1/ 

  С § 3. в чл. 4 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се отменя. 

2. В ал. 3 думите "съответно уведомлението" и запетаите пред и след тях се заличават. 

3. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) Декларацията се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или 

неговият законен или упълномощен представител притежава квалифициран електронен подпис 

съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги." 

  С § 4. в чл. 5, ал. 1, 2 и 4 думите "съответно уведомлението" и запетаите пред и след тях се 

заличават. 

  С § 5. в чл. 6 думите "съответно уведомления" и запетаите пред и след тях се заличават. 

  С § 6. в чл. 7 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите "съответно уведомлението" и запетаите пред и след тях се заличават. 

2. В ал. 3, т. 1 думите "или уведомлението" се заличават. 

  С § 7. в чл. 8 думите "съответно уведомленията" и запетаите пред и след тях се заличават. 

  С § 8. в чл. 9, ал. 1 и 2 думите "съответно уведомление" и запетаите пред и след тях се 

заличават. 

  С § 9. в § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "и уведомлението" се 

заличават, а думата "публикуват" се заменя с "публикува". 

  С § 10. се отменя Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2. 

 

 Относно ДВ, бр. 67 от 14.08.2018 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 67 от 14.08.2018 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

165 на МС от 7.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 

С постановлението на общини от област Велико Търново се отпускат средства, както следва: 

1. По бюджета на Община Велико Търново – 2 525 118 лв., от които: за проект "Изграждане 

на футболен терен с изкуствена настилка в района на "Спортно училище – Велико Търново" – 676 818 

лв., и проект "Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. Магистрална (републикански път І-4 

"Севлиево – Велико Търново – Омуртаг") и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново" – 1 848 300 лв.; 

2. По бюджета на Община Лясковец – 700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на уличната 

мрежа и тротоарите на територията на общината; 

3. По бюджета на Община Свищов – 700 000 лв., от които за реконструкция на част от 

вътрешната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово – 200 000 лв., и за подмяна на улична настилка в 

селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна студена, Деляновци, Драгомирово, 

Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата – 500 000 лв.; 

 

Относно ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на Наредба за реда 

за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни 

вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" 

и за обмен на информация. 

С Наредбата се уреждат: 

1. редът за внасяне и за разпределяне на задължителните осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 

Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и лихвите по 

тях и други приходи в Националната агенция за приходите (НАП); 
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2. редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване (КСО); 

3. редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд 

"Пенсии" и Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване в 

размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 

от КСО; 

4. редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 от КСО; 

5. редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд 

"Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за 

професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО; 

6. редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по 

индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО, в Държавния фонд 

за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система; 

7. редът за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивостта 

на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице 

е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 от КСО; 

8. редът за прехвърляне от професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по 

индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО, във Фонд 

"Пенсии" на държавното обществено осигуряване. 

Съгласно чл.14 работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, 

ал. 9 от КСО и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд 

"Гарантирани вземания на работниците и служителите" в сметките по чл. 2 чрез банка, лицензиран 

пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за 

предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в 

платежните документи вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански 

номер/личен номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП. 

 Съгласно чл.6 дължимите вноски за държавното обществено осигуряване с изключение на 

вноските за Фонд "Пенсии" и вноските за Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" в размера на увеличената 

осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно за професионален пенсионен фонд, 

осигурителните вноски за Учителския пенсионен фонд, за НЗОК от бюджетните организации, без 

общините, се превеждат от сметки на централния бюджет по съответните сметки на НОИ и НЗОК в 

Българската народна банка с изключение на вноските по чл.6, ал. 4. 

 Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, 

включително увеличените осигурителни вноски за Фонд "Пенсии", съответно за Фонд "Пенсии за 

лицата по чл. 69", в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по 

чл. 4б, ал. 1 от КСО, и увеличената осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за 

професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО, от бюджетните 

организации, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по специализирана сметка 

на НАП за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка с 

изключение на вноските по чл.6, ал. 3. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 на МС от 20.08.2018 г. за приемане на нормативни актове на 

Министерския съвет 

  С постановлението се приемат: 

-  Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите 

-  Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава шеста от Закона за 

концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния 

административен съд. 

 Отменят се: 

- Правилникът за прилагане на Закона за концесиите; 

- Правилникът за прилагане на Закона за публично-частното партньорство; 

- Наредбата за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за 

публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация на общинския 

план за развитие; 

 С Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите /НМУКК/ се 

определя редът за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола при възлагането и 

изпълнението на концесиите в съответствие с определените със Закона за концесиите условия. 

 Регламентира се, че мониторинг на прилагане на изискванията за възлагане на 

концесии при условията и по реда на Закона за концесиите се извършва от дирекция от 
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специализираната администрация на Министерския съвет по чл. 36, т. 7 от Закона за концесиите, 

наричана "специализираната дирекция от АМС" 

 Мониторинг на изпълнение на концесионните договори, сключени при условията и по 

реда на Закона за концесиите се осъществява от концедента по концесионния договор. 

 Мониторинг на изпълнение на концесионните договори, сключени след провеждане на 

процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода по реда на наредбата по чл. 47, ал. 1 

от Закона за водите и по отменените Закон за концесиите от 1995 г., глава осма от Закона за общинската 

собственост, Закон за концесиите (отм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 2 януари 2018 г.) и 

глава втора "а" от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие от министъра, съответно от 

кмета на общината, който представлява концедента по концесионния договор. 

 В чл.3 от Наредбата се регламентира какво включва процесът на управление на възлагането 

и изпълнението на концесиите. 

 Със Заключителните разпоредби на Постановлението се правят промени в множество 

закони, в това число и: 

 С § 3 в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в чл. 106, ал. 1, т. 1 

думите "или учредените" се заменят с "както и възложените или предоставени" и пред тях се поставя 

запетая. 

С § 26 в Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и 

седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред 

Върховния административен съд, приета с Постановление на № 73 на Министерския съвет от 2016 г. 

(ДВ, бр. 28 от 2016 г.), в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) За издаване на преписи в производствата по ал. 1 се събират такси: 

1. за препис от документ – 1 лв. за първата страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница; 

2. за препис от решение или определение – 1,5 лв. за първата страница и по 1 лв. за всяка 

следваща страница 

 

Относно ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 592 

на МС от 21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет 

по договори, в сила от 3 септември 2018 г. 

  С Решението се регламентира нов ред за осъществяване на разплащания по договори на 

стойност над 30 000 лв., като се въвежда и изискване за регистрирането на всички съществуващи и 

бъдещи договори на тази стойност в системата. Данните за действащите към датата на влизането в сила 

на това решение договори подлежат на регистриране едновременно с регистриране на първото 

уведомление за предстоящо плащане по същия договор, но не по-късно от 60 дни след влизането в сила 

на решението. Лицата, които до този момент са били определени и упълномощени за работа със 

системата запазват правата си. 

 Министърът на финансите издава указание за прилагане на решението в срок до влизането 

му в сила. 

 Решението отменя Решение № 593 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда 

за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори. 

 

Относно ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 на МС от 27.08.2018 г. за приемане на Правилник за прилагане 

на Закона за държавните помощи 

Правилникът е приет на основание § 4, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за държавните помощи. 

С § 1 от Допълнителните разпоредби се регламентира, че приложимите правила за оценка на 

съвместимостта на държавните помощи с общия пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС, която се 

извършва от Европейската комисия на базата на подадените уведомления за държавна помощ по чл. 21 

от закона, са посочени в приложение № 2. 

Правилникът за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 61 на 

Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 10 от 2009 г. 

и бр. 3 от 2010 г.), се отменя. 
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