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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 2019г. 

 
  

Относно ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.  

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; 

изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 

г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; 

изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29 и 34 от 2019 

г.) 
Съгласно § 1 в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г.) в § 39 се правят следните изменения: 

Ал.1 придобива следния вид:  

При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 3000 избирателни секции, а при 

произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното 

гласуване не се произвежда. 

Ал. 3 придобива следния вид: 

След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване 

се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент 

на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България и на 

тези избори не се допуска гласуване с хартиени бюлетини, освен в случаите по чл. 212, ал. 5. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 Съгласно § 2 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

  

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 29.07.2019 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за 

оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на 

Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 

2014 г.), в сила от 02.08.2019 г. 

Съгласно § 1. член 2 се изменя така: 

Целта на ранното предупреждение и оповестяването е разпространяване на навременна и 

значима информация, позволяваща на застрашените от опасност хора, общности и организации да се 

подготвят и да действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби." 

Съгласно § 2. в чл. 3, ал. 1 думата "осъществява" се заменя с "осъществяват". 

Съгласно § 3. в чл. 5 т. 3, 4 и 5 се изменят така: 

"3. регионални контролни възли (РКВ) в административните центрове на областите и в ОЦ на 

регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) към ГДПБЗН; 

4. общински контролни възли (ОКВ) в общинските административни центрове и кметствата; 

5. локални контролни възли (ЛКВ) от локални системи за оповестяване (ЛСО) в обекти по чл. 35 

от ЗЗБ." 

Съгласно § 4. в  чл. 6, т. 2 думите "по заявка на МВР" се заличават. 

Съгласно § 5. член 7 се изменя така: 
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(1) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт, на 

съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) и на населението при опасност или 

възникване на бедствия се извършват по реда, определен с плановете за защита при бедствия по 

чл. 9 от ЗЗБ. 

(2) Ранното предупреждение и оповестяването при авария в обекти по чл. 5, т. 5 се извършват и 

по разпореждане от ръководителя на обекта или от упълномощени от него служители. 

(3) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт, на 

съставните части на ЕСС и на населението при въздушна опасност се извършват от: 

1. служителите от НОЦ на ГДПБЗН и ОЦ на РДПБЗН; 

2. дежурните длъжностни лица в областните и общинските администрации, кметствата и в 

обектите по чл. 5, т. 5." 

Съгласно § 6. в чл. 8 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите "Единната спасителна система (ЕСС)" се заменят с "(ЕСС)". 

2. Алинея 3 се изменя така: 

 При промяна на длъжностните лица по ал. 2 или на техните данни съответните органи на 

изпълнителната власт или ръководителите на съставните части на ЕСС изпращат актуални данни в 

едномесечен срок от настъпването на промяната в Министерството на вътрешните работи до: 

1. директора на дирекция "Комуникационни и информационни системи" за национално ниво; 

2. директорите на РДПБЗН към ГДПБЗН за областно и общинско ниво." 

Съгласно § 7 в чл. 12 се правят следните изменения: 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

(1) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на 

съставните части на ЕСС на национално ниво се разпореждат от министъра на вътрешните работи, 

министрите в рамките на тяхната компетентност или от оправомощени служители. 

(2) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от НКВ/АКВ по заповед на 

директора на ГДПБЗН." 

2. Алинея 3 се отменя. 

Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на 

съставните части на ЕСС извън случаите по ал. 2 се извършва по разпореждане на главния секретар 

на МВР, директора на ГДПБЗН – МВР или директорите на съответните РДПБЗН. 

Съгласно § 8. член 13 се изменя така:  

 (1) Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво се 

разпореждат от областния управител, от кметовете на общини или от оправомощени от тях 

служители съгласно плановете за защита при бедствия. 

(2) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от РКВ в 

административния център на областта по заповед на директора на РДПБЗН." 

Съгласно § 9. член 14 се изменя така: 

Чл. 14. При невъзможност за извършване на ранното предупреждение и оповестяването по чл. 

13, ал. 2 друг определен контролен възел след съгласуване с НОЦ извършва ранното предупреждение и 

оповестяването." 

Съгласно § 10. член 15 се изменя така: 

"(1) При възникване на опасност или при авария в обектите по чл. 35 от ЗЗБ ранното 

предупреждение и оповестяването на отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените 

мерки в аварийния план на обекта се извършват по разпореждане на ръководителя на обекта или 

упълномощени от него служители чрез ЛКВ от ЛСО. 

(2) За извършеното ранно предупреждение и оповестяването по ал. 1: 

1. незабавно се подава сигнал към съответния оперативен център на ГДПБЗН; 

2. се уведомяват областният управител и кметът на застрашената или засегнатата 

община/кметство." 

Съгласно § 11. в чл. 16 се правят следните изменения: 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

"(1) Разпорежданията по чл. 12, ал. 1 и по чл. 13, ал. 1 трябва да съдържат информация за 

опасността или за бедствието, както и за органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, 

които следва да бъдат уведомени. Когато разпореждането е устно, то се потвърждава в писмена форма в 

първия работен ден, следващ деня на издаването му. 

(2) С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяването се определят групите по чл. 

9 и/или длъжностните лица за оповестяване." 

2. Алинея 3 се отменя. 

След извършеното ранно предупреждение или оповестяване незабавно се изпраща писмен доклад до 

директора на ГДПБЗН - МВР от оперативния дежурен в НОЦ или до директора на РДПБЗН и 

оперативния дежурен в НОЦ на ГДПБЗН - МВР от дежурния в ОЦ на съответната РДПБЗН. 
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Съгласно § 12.член 17 се изменя така:  

"(1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за 

едновременно предупреждение или оповестяване на застрашени хора на определена територия за 

предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез 

акустични сигнали и гласова информация. 

(2) Акустичните сигнали се подават чрез крайни акустични устройства – механични и 

електронни сирени. 

(3) Гласовата информация се излъчва чрез крайни акустични устройства – електронни сирени, 

която се обновява при необходимост. 

(4) Крайните акустични устройства и/или елементи на системата по ал. 1 могат да се разполагат 

безвъзмездно в недвижими имоти – частна, общинска или държавна собственост, и се осигурява достъп 

за електрическото им захранване и експлоатацията им." 

Съгласно § 13. в чл. 18, ал. 1 думите "и оповестяване на големи групи хора" се заменят с "или 

оповестяване на групи хора". 

Съгласно § 14. в чл. 20 се правят следните изменения: 

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

"(1) Ранното предупреждение и оповестяването на населението на национално ниво се 

разпореждат от министъра на вътрешните работи, министрите в рамките на тяхната компетентност или 

оправомощени от тях служители. 

(2) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от НКВ/АКВ по заповед на 

директора на ГДПБЗН." 

2. Алинеи 3 и 4 се отменят. 

(3) Отм.  Ранното предупреждение и оповестяването на населението извън случаите по ал. 2 

се извършва по заповед на директора на съответната РДПБЗН. 

 (4) Отм. При възникване на необходимост от оповестяване на населението в две и повече 

общини от различни области оповестяването се осъществява от НОЦ на ГДПБЗН по реда на ал. 2. 

Съгласно § 15 член 21 се изменя така: 

"(1) При опасност от или при възникване на бедствие на територията на област или на 

част от нея ранното предупреждение и оповестяването на населението се извършват по 

разпореждане на областния управител или на оправомощени от него служители съгласно 

областния план за защита при бедствия. 

(2) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от РКВ в областния център 

по заповед на директора на РДПБЗН. 

(3) След задействане на крайните акустични устройства чрез РКВ съответният оперативен 

дежурен изпраща доклад до областния управител и до НОЦ на ГДПБЗН за извършеното оповестяване. 

(4) При възникване на необходимост от оповестяване на населението в две и повече общини от 

различни области координацията на оповестяването се осъществява от НОЦ на ГДПБЗН." 

Съгласно § 16 член 22 се изменя така: 

"(1) При опасност от или при възникване на бедствие на цялата или на част от територията на 

една община ранното предупреждение и оповестяването на населението се осъществяват чрез 

задействане на крайните акустични устройства. 

(2) Кметът на община може да задейства сирените на територията на общинския център чрез 

ОКВ или да разпореди задействането им чрез съответния РКВ от ОЦ на РДБПЗН и излъчване на 

акустични сигнали/гласова информация от оперативния дежурен при наличие на техническа 

възможност. 

(3) Кметът на кметство или кметският наместник на населено място може да задейства 

механичните сирени на територията на кметството или на населеното място. 

(4) При наличие на техническа възможност кметът на кметство или кметският наместник може 

да задейства електронните сирени от контролния кабинет и да оповести населението чрез акустичен 

сигнал и гласова информация – последващи съобщения за конкретната ситуация. 

(5) При задействане на сирените по реда на ал. 3 и 4 кметът на община/кметство или населено 

място изпраща доклад до областния управител и до ОЦ на РДПБЗН за извършеното оповестяване." 

 Съгласно § 17. член 23 се изменя така: 

"(1) Националният контролен възел/АКВ и РКВ при необходимост могат да извършват ранно 

предупреждение и оповестяване на населението на областно и общинско ниво, кметство и населено 

място. 

(2) Разпореждането по чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 трябва да съдържа информация за 

опасността или за бедствието, мерки за безопасност и указания за действие на населението. Когато 

разпореждането е устно, то се потвърждава в писмена форма в първия работен ден, следващ деня на 

издаването му. 
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(3) При задействане на електронните сирени чрез РКВ/АКВ оперативният дежурен изпраща 

доклад до областния управител, до кмета на общината и до НОЦ на ГДПБЗН." 

Съгласно § 18. член 24 се изменя така: 

"(1) При опасност от или при възникване на авария юридическите лица и едноличните търговци, 

собственици и/или ползватели, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от ЗЗБ, в които има 

изградени ЛСО, извършват ранно предупреждение на персонала и населението в застрашената 

територия. 

(2) Лицата по ал. 1 при извършване на ранно предупреждение са длъжни незабавно да уведомят 

съответния ОЦ на ГДПБЗН и кмета на непосредствено застрашената община. 

(3) При невъзможност за задействане на крайните акустични устройства от ЛКВ от ЛСО 

оповестяването може да се извърши от РКВ по искане на лицата по ал. 1 и след разпореждане от 

директора на РДПБЗН." 

Съгласно § 19. Член 26 се отменя. 

(1) Длъжностните лица, разпоредили ранно предупреждение и оповестяване на населението, 

предоставят в писмен вид информация за опасността от възникване или за възникналото бедствие на 

електронните медии.  

(2) Информацията по ал. 1 се излъчва от електронните медии и чрез други технически 

средства безплатно, незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла й с толкова повторения, 

колкото е необходимо. 

Съгласно § 20. в чл. 33 думите "Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" 

се заменят с "Държавна агенция "Електронно управление". 

Съгласно § 21. член 36 се изменя така: 

" (1) Министърът на вътрешните работи организира изграждането, поддържането и развитието в 

техническо и функционално отношение на НСРПО и обучението на длъжностните лица за работа със 

системата. 

(2) За изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 6 от ЗЗБ е необходимо ЛСО да осигуряват: 

1. използването на акустични сигнали, предварително записани гласови съобщения и съобщения 

в реално време/"на живо; 

2. зоната на акустично покритие, съобразно застрашената територия, определена в доклада за 

безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или аварийния 

план; 

3. ниво на звука в диапазона от 65 dB(A) до 123 dB(A), но не по-ниско от 10 dB(А) над нивото на 

фоновия шум; 

4. постоянен режим на готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата; 

5. невъзможност за неоторизиран достъп и неволно задействане; 

6. минимум 10 на сто препокриване между зоните за оповестяване на крайните акустични 

устройства (сирени); 

7. локален контролен възел за управление на системата. 

(3) Локалният контролен възел трябва да осигурява: 

1. централизирано управление/наблюдение на крайните акустични устройства в обхвата на 

нивото му на управление; 

2. незабавно подаване на сигнал към съответния оперативен център на ГДПБЗН при възникване 

на авария; 

3. възможност за предупреждение на населението чрез задействане от НСРПО без необходимост 

от инсталиране на допълнителен хардуер и софтуер в РКВ; 

4. възможността за задействане на всички, на част или на едно от крайните акустични 

устройства (сирени); 

5. възможност за наблюдение на работоспособността на компонентите на ЛСО и за 

регистриране на задействането й в РКВ. 

(4) Осигуряването на възможност за ранно предупреждение и за оповестяване на населението 

чрез задействане от НСРПО се извършва чрез свързване на ЛКВ с РКВ, настройка на оборудването на 

ЛСО и присъединяване към НСРПО. Дирекция "Комуникационни и информационни системи" – МВР, 

предоставя на електронен носител единните за страната акустични сигнали съгласно приложения № 1, 

2, 3, 4 и 5 към наредбата, за което се съставя протокол. 

(5) Министърът на вътрешните работи дава указания за изграждането и функционирането на 

ЛСО в обектите по чл. 35 от ЗЗБ и издава становища за съответствието на проектите за изграждане на 

ЛСО с изискванията на ал. 2 и 3. 

(6) За издаване на становище по ал. 5 юридическите лица и едноличните търговци, 

собствениците и ползвателите, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от ЗЗБ, внасят искане, към 

което прилагат: 
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1. за обекти, представляващи предприятия с висок рисков потенциал по смисъла на ЗООС:  

а) доклад за безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 и вътрешен авариен план по чл. 112, ал. 3, т. 3 от 

ЗООС;  

б) проектна документация на хартиен и електронен носител; 

2. за обекти по чл. 35 от ЗЗБ, представляващи предприятия, непопадащи в обхвата на т. 1:  

а) вътрешен авариен план; 

б) проектна документация на хартиен и електронен носител." 

Съгласно § 22. член 37 се изменя така: 

"(1) Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества по утвърден от 

министъра на вътрешните работи план за провеждане на годишните тренировки на национално ниво за 

проверка на състоянието и готовността й. 

(2) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти 

годишно в първия работен ден на април и на октомври в 11 ч. чрез задействане на сигналите по чл. 18 и 

19. 

(3) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

на съставните части на ЕСС се тества чрез предварително записано съобщение два пъти годишно. 

(4) Министърът на вътрешните работи може да отмени/отложи провеждането на тестовете на 

НСРПО. 

(5) Изградените по реда на чл. 35 от ЗЗБ ЛСО се включват към ежегодните тренировки на 

национално ниво с цел обучение на персонала. За провеждане на тренировките лицата по чл. 24, ал. 1: 

1. определят лицата по компетентност, които ще вземат участие в тренировката, и изпращат до 

ОЦ на РДПБЗН данните за връзка с тях; 

2. информират работещите на територията на обекта за провеждането на тренировка с реално 

задействане на ЛСО; 

3. координират дейностите по време на тренировката с ОЦ на РДПБЗН; 

4. създават организация за контрол на качеството на излъчвания сигнал и гласовитe съобщения 

в зоната на покритие на ЛСО; 

5. представят на ръководителя на тренировката доклад за резултатите." 

Съгласно § 23. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения: 

1. Параграф 5 се изменя така: 

"§ 5. Лицата по чл. 24, ал. 1 представят до 30 януари всяка година в Министерството на 

вътрешните работи доклад за състоянието и готовността на ЛСО за изпълнение на функциите й, който 

включва: техническо състояние и начин на поддържане, локално задействане при провеждането на 

тренировки по изпълнение на аварийния план, обучения на персонала за оповестяване." 

2. Параграф 6 се отменя.  

На основание чл. 52г, ал. 2, т. 3 ЗМВР във връзка с изпълнението на чл. 127л, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) 

органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват превантивен контрол по 

ЛСО, готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки. 

Съгласно § 24. Приложение № 6 към чл. 35 (поверително) се изменя съгласно приложението 

(поверително). 

  

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 

от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 

от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 

94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., 

бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 

12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 

и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 

53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 

95 от 2016 г.; бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 

17 и 25 от 2019 г.) 
Съгласно § 1. в чл. 13 се създава нова ал. 2: 

„Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините 

на държавата по реда на този закон.“ 

Съгласно разпоредбата на § 2. се създават  чл. 19а и 19б:  

" (1) Правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, може да се 

прехвърля безвъзмездно на държавата при условията и по реда на този закон след решение на 

общинския съвет. 
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(2) Не се прехвърля правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, 

отдаден на концесия. 

(3) Решението по ал. 1 се приема от общинския съвет по мотивирано предложение на кмета на 

общината. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината внася до областния 

управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира. Към предложението 

се прилага решението на общинския съвет и акт за общинска собственост за язовира, предмет на 

решението. Копие от документите се изпраща и до министъра на икономиката. 

Чл. 19б. (1) Областният управител се произнася със заповед за приемане или отказ от 

дарението в едномесечен срок от получаването на решението на общинския съвет с приложените 

към него документи и уведомява кмета на общината, изпълнителния директор на Държавно 

предприятие "Управление и стопанисване на язовири" и министъра на икономиката.  

(2) Прехвърлянето на собствеността се извършва чрез договор за дарение, сключен между 

кмета на общината, чиято собственост е язовирът, и областния управител. Договорът между 

областния управител и кмета на общината се сключва в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 

1. Препис от вписания договор се предоставя на изпълнителния директор на Държавно 

предприятие "Управление и стопанисване на язовири". 

(3) За язовир, безвъзмездно прехвърлен на държавата, областният управител съставя акт 

за публична държавна собственост с предоставени права за управление на Държавно 

предприятие "Управление и стопанисване на язовири". 

(4) След вписване на акта областният управител предоставя преписи съгласно чл. 70, ал. 1 

от Закона за държавната собственост. 

(5) Областният управител отказва със заповед да приеме дарението и връща 

предложението и придружаващата го преписка на съответната община, когато: 

1. заявеният за прехвърляне от общината воден обект не е язовир по § 1, ал. 1, т. 94 от 

допълнителните разпоредби, или 

2. предложението се отнася за язовир, отдаден на концесия, или 

3. липсва акт за общинска собственост. 

(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите лица." 

Съгласно § 3. в чл. 138а ал. 5 се изменя така: 

"Лицата по ал. 4 трябва да притежават необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 

професионална квалификация, като най-малко едно от тях трябва да има висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" по някоя от специалностите от професионално 

направление "Архитектура, строителство и геодезия", свързана с проектиране, изграждане и 

експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях." 

Съгласно § 4. в чл. 139а се правят следните изменения: 

1. Алинея 6 се изменя така: 

"Язовирите, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата, се 

управляват от Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"." 

           2.След изменението ал. 7 придобива следния вид: 

Извън обхвата на дейността на ДПУСЯ са язовирите, които се стопанисват и управляват от 

"Национална електрическа компания" – ЕАД, "Напоителни системи" – ЕАД, "Земинвест" – ЕАД, В и К 

операторите с държавно или с държавно и общинско участие в капитала. 

Съгласно § 5. в чл. 139д след думите "чл. 139а, ал. 5" се добавя "и 6". 

Съгласно § 6. (В сила от 7.07.2019 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) В Закона за изменение и допълнение 

на Закона за водите (ДВ, бр. 55 от 2018 г.) в § 33 от заключителните разпоредби след думата 

"язовирите" се поставя тире и се добавя "публична общинска собственост". 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Съгласно § 7. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на 

икономиката предоставя на съответния областен управител внесените до влизането му в сила в 

Министерството на икономиката предложения на кметовете на общини за промяна на 

собствеността на язовирите след прието решение на съответния общински съвет за прехвърляне 

собствеността безвъзмездно на държавата.  
(2) За предложенията по ал. 1 областният управител прилага чл. 19б. 

 Съгласно § 8 от ПЗР в ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  чл. 7, ал. 2 придобива 

следния вид: 

Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се 

прехвърлят в собственост на трети лица, освен в полза на държавата, при условия и по ред, определени 

в специален закон, като в тези случаи публичният характер на собствеността не може да се променя от 

държавата, в чиято полза се прехвърля правото на собственост. Имоти - публична общинска 

собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. 
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Съгласно § 9. в ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ЗЕМИ в чл. 14 се създава ал. 7б: 

"Сроковете по ал. 7 не текат, когато решението на общинската служба по земеделие е 

издадено в нарушение на чл. 16, ал. 3 от Закона за водите." 

Съгласно § 10. В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ в чл. 15 се създава ал. 7: 
"Имоти – публична държавна собственост по чл. 13, ал. 2 от Закона за водите, предоставени за 

управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", може да се 

предоставят безвъзмездно за управление от Министерския съвет по предложение на министъра на 

земеделието, храните и горите на сдружения за напояване, регистрирани по реда на Закона за 

сдруженията за напояване, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона." 

Съгласно § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с 

изключение на § 6, който влиза в сила от 7 юли 2018 г. 

  

  

                   Относно ДВ, бр. 66 от 20.08.2019 г. 
 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 66 от 20.08.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 615-МИ на ЦИК от 15.08.2019 г. относно утвърждаване 

образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
 

 
С него се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с номера от 1-МИ до 81-МИ, приложени към решението. 

 

 

 
                 Относно ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. 
 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 630-МИ на ЦИК от 20.08.2019 г. относно утвърждаване 

образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 
С него се утвърждават образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински  

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с номера от 82-МИ до 104-МИ, представляващи 

неразделна част от решението. 

  

 
                 Относно ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. 
 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 на МС от 28.08.2019 г. за приемане на план-

сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и 

втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. 
 

 

ПЛАН-СМЕТКА  

за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на 
изборите  

за общински съветници и за кметове през 2019 г. 
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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 

№ 

по 
ред 

Разходи по бюджети и по дейности Сума 

1 2 3 

1. Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия 

за организационно-техническа подготовка на изборите, в 
т.ч.: 10 000,0  

1.1. За възнаграждения, включително осигурителни вноски на 
заетите по трудови и граждански договори 350,0  

1.2. За материално-техническо осигуряване на изборния 
процес, включително за отпечатване на бюлетините за 

изборите, за компютърна обработка на данните от 
гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от 
изборите  8 950,0  

1.3. За разяснителна кампания за правата и задълженията на 
гражданите и за начина на гласуване 600,0  

1.4. За обучение на членовете на ОИК и СИК/ПСИК 100,0  

2. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 

организационно-техническа подготовка на изборите, 
в т.ч.: 47 243,0  

2.1. За възнаграждения, включително осигурителни 
вноски, на членовете на общинските и на 

секционните избирателни комисии 30 850,0  

2.2. За логистично осигуряване на изборния процес от 

администрацията на Министерския съвет, областните 
и общинските администрации 16 393,0  

3. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството – Главна дирекция 
"Гражданска регистрация и административно обслужване" 1 359,0  

4. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи 10 500,0  

5. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието 100,0  

6. Разходи по бюджета на Министерството на образованието 
и науката 48,0  

7. Разходи по бюджета на Националната служба за охрана 60,0  

8. Разходи на Българското национално радио  400,0  

9. Разходи на Българската национална телевизия 700,0  

10. Разходи на Българската телеграфна агенция  170,0  

11. Разходи по бюджета на Сметната палата 90,0  

12. Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии 30,0  

 
ОБЩО: 70 00,0  

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. е публикувано 

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. 

октомври 2019 г. 

 

 


