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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 април 2014 

 
Относно ДВ бр.30/01.04.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 30/01.04.2014г. са обнародвани изменения в  

Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението 

по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. По съществените от тях касаят изпращането на 

уведомлението. Същото се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по 

електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително 

предварително утвърден формат на записа. До обнародването на промените не беще 

наложително използването на квалифициран електронен подпис. Сочеше се 

възможността да се изпраща по интернет. Думата «интернет» се заменя с «по 

електронен път с квалифициран електронен подпис». 

 

Обнародвано е и Постановление № 64 на МС от 21.03.2014 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014г., като със сумата 3 

863 000 лв. се увеличават разходите по "Политика в областта на осъществяването на 

държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма 

"Осъществяване на държавната политика на областно ниво. 

 

Относно ДВ бр.31/04.04.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 27/25.03.2014г. е обнародвано Постановление № 

71 на МС от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния 

сектор. Стандартите се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра 

на финансите и съответстват на международните стандарти за вътрешен одит. 

 

Обнародвано е и Постановление № 74 на МС от 31.03.2014 г. за приемане на 

план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България през 2014 г. 

 

Приета е нова Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители 

и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 

електрически мрежи. 

 

Относно ДВ, бр.35/22.04.2014 год. 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.35/22.04.2014 год. е обнародван Закон за 

изменение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 19 от 2014 г.), в сила от 22.04.2014 г. 

В чл. 46 се променя текста на алинея 3, като броят на членовете на централната 

избирателна комисия се намалява от 19 на 18 и се регламентира, че в тази бройка се 

включват председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от 
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парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от 

партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на 

Европейския парламент, но не са парламентарно представени. 

Промени са направени в текста на чл.46, ал.8 от кодекса. 

В разпоредбите на чл. 218, ал. 4, чл. 238, ал. 4, чл. 261, ал. 1, т. 4, чл. 265, ал. 3, т. 

2, чл. 278, ал. 4, чл. 280, ал. 4,  чл. 371, ал. 1, т. 4, чл. 421, ал. 1, т. 5, чл. 427, ал. 3, т. 2, 

чл. 437, ал. 4 и чл. 439, ал. 6,  думата "квадратче" се заменя с "кръгче". 

С § 13 от Закона за изменение на ИК се регламентира, че Президентът на 

републиката следва да издаде указ за попълване състава на Централната избирателна 

комисия съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизането в сила на 

този закон. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.35/22.04.2014 год. е обнародван изцяло нов 

Закон за Сметната палата, в сила от 22.04.2014г.  

С този закон се отменя стария Закон за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 

г.; изм., бр. 1 и 99 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), като е прието, че заварените 

подзаконови актове, приети при действието на отменения Закон за Сметната палата, 

запазват действието си, доколкото не противоречат на изискванията на този закон. 

С преходните и заключителни разпоредби на новия закон се прави изменение на 

Закона за обществените поръчки, като се отменя разпоредбата на чл. 127в, в която 

беше регламентиран реда за издаване на актове и наказателни постановления за 

нарушение на ЗОП, тъй като в чл. 49, ал.1  от новия Закон за Сметната палата е 

създаден различен ред, а именно е предвидено, че когато са констатирани нарушения на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, одитният доклад в частта за 

нарушенията на процедурите се изпраща на Агенцията по обществени поръчки и на 

Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от приемането на 

одитния доклад за предприемане на съответните действия.Регламентирано е също така, 

че тези одитни доклади, които са приети с решение на Сметната палата, представляват 

официален документ, въз основа на който органите на Агенцията за държавна 

финансова инспекция образуват административнонаказателно производство. 

 

Относно ДВ, бр.36/25.04.2014 год. 

1. С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 17.04.2014 г. за закриване на 

консултативни съвети по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията се разпорежда 

закриване на: 

1. Междуведомствения съвет за управление на изпълнението на Националната 

програма за действие по околна среда и здраве 2008 – 2013. 

2. Националния съвет по миграционна политика 

3. Съвета за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в Република 

България. 

4. Съвета за икономически растеж. 

5. Междуведомствения консултативен съвет по устойчиво развитие. 

 

2. Прието е  Решение № 227-ЕП от 23.04.2014 г. относно поправка в образци 

на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 

29.03.2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България 

С това решение се прави изменение на образеца на бюлетината за гласуване в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България – приложения 

№ 91 и № 92 от изборните книжа, за да се приведе същият в съответствие с 

обнародваният в ДВ бр. 35 от 22.04.2014 г. Закон за изменение и допълнение на 
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Изборния кодекс, с който е именен чл. 371, ал. 1, т. 4 ИК, и е предвидено поредният 

номер на кандидат в листа на партия или коалиция да бъде изписан в кръгче вместо в 

квадратче. 

  

 Относно ДВ, бр.37/29.04.2014 год. 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 25.04.2014 г. за изменение и 

допълнение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане 

на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. (ДВ, бр. 31 

от 2014 г.) се правят промени в сумите които ще бъдат отпуснати от държавния бюджет 

за изборите. 

 

2. Публикувано е СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане 

дела през м. юни 2014 . 
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