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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 2015г. 
 

 

 

Относно ДВ, бр. 26 от 7.04.2015 г. 
 

1. В официалният раздел на ДВ, бр.26 от 7.04.2015 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни 
 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени 

данни се прави пълно въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на 

Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в 

Европейската общност (INSPIRE). 

 С промените се осигуряват безпрепятствен и неограничен обмен на пространствени 

данни между органите на публичната власт за целите на осъществяването на техни публични 

функции, които могат да имат въздействие върху околната среда, като се цели подобряване на 

координацията между потребителите, доставчиците на услуги за пространствени данни и 

услуги с добавена стойност и лицата, които посредничат при предоставянето на масиви от 

пространствени данни и услуги за такива данни. 

 

Относно ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г. 

 

1. В официалният раздел на ДВ, бр.27 от 14.04.2015 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 на МС от 7.04.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата 

за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския 

съвет от 2006 г.  
Помените включват възможността за граждани и представители на бизнеса да подават 

своите искания за предоставяне на административни услуги към една единствена 

администрация, ако тя участва в съответното производство за комплексна административна 

услуга. Тази мярка позволява искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо 

до тях. Например, услуга, извършвана от централната администрация, може да се заяви в 

областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната 

администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване. 

  

С допълнение в Наредбата се урежда взаимодействието между различните 

административни органи при комплексното административно обслужване. Изрично е 

посочено, че административният орган, пред който е подадено искането за услуга, е този който 

проверява наличието на документацията, посочена от заявителя в заявлението за услуга, 

изготвя необходимата информация и доказателствени средства, които трябва да бъдат 

осигурени и изпратени до компетентния орган, и изпраща до него преписката с уточнение за 

начина, по който заявителят ще получи индивидуалния административен акт. 

 Въвеждат се разпоредби административният орган да не изисква предоставяне на 

информация или документи, които са налични при него. Създава се възможност освен 

писмено, услугите да се заявяват и устно. Въвежда се възможност исканите индивидуални 

административни актове да бъдат изпращани от съответния орган до заявителя по пощата. 
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В чл. 7 се правят изменения и допълнения, като се създават ал.2 - ал.6, с които се 

регламентира, че исканията, внесени устно, следва да се отразяват в протокол съгласно 

примерен образец (приложение № 1) към наредбата. Посочено е, че исканията за комплексно 

административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се 

подават по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по друг начин, 

оповестен от органа като технически възможен. Подаването на документи по електронен път 

следва да се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с 

Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.).  Разписано е, че индивидуалният 

административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен 

адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по 

електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги. 

Изрично е разписано, че при заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор 

индивидуалният административен акт се изпраща: като вътрешна препоръчана пощенска 

пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя), като 

цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. 

Предвиден е и начин за изпращане  с международна препоръчана пощенска пратка – след 

предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган, като в този 

случай  цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на 

лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката. Предоставена е възможност 

получаването на акта да бъде извършено и по друг начин, който дава гаранция за доставянето 

на пратката на заявителя.  

Регламентира се, че административните органи могат да сключват договори с 

лицензираните пощенски оператори за други начини на получаване на индивидуалните 

административни актове, както и за допълнителни условия за извършване на пощенските 

услуги. 

В глава втора на Наредбата се създава раздел IIа с чл. 14а – 14г, с които се регламентира 

следното: 

Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде 

подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него, като 

това се извършва по реда на АПК. 

Регламентира се, че компетентният орган: 

1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него, а 

ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство; 

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други 

административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на 

заявителя; 

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 

АПК. 

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което 

изпраща на заявителя по начина съгласно чл. 7, ал. 4; 

5. изготвя образци на заявления за предоставяне на административни услуги, в които 

заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения индивидуален 

административен акт съгласно чл. 7, ал. 4; 

6. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от 

получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на 

данни. 

Предвидено е пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт 

от компетентния орган до заявителя да са за сметка на заявителя. 

Регламентирано е, че заявяването на услугата пред административния орган, който 

участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно 

примерен образец (приложение № 2) към Наредббата 

Посечено е, че заявлението следва да съдържа следната информация: 

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да 

издаде административния акт; 
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2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и 

изпратени до компетентния орган от органа по ал. 1;  

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно 

чл. 7, ал. 4. 

Указва се ,че при подаване на заявлението заявителят следва да заплаща на органа 

съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените 

средства. 

Посочени са и документите, които заявителят следва да приложи към заявлението, а 

именно: 

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от 

него образец; 

2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на 

услугата, ако такива се изискват; 

3. документ за платена такса, ако такава се изисква. 

Указано е, че В хода на това производство органът не осигурява служебно информация 

и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния 

орган, който издава индивидуалния административен акт.По искане на органа, компетентният 

орган му предоставя образец на заявление и актуална информация в обем, необходим и 

достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката. 

Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване 

на преписката от административния орган, който участва в производството. 

Административният орган който участва в комплексно административно обслужване, 

следва да извърши следното: 

1. образува производството, като проверява наличието на приложенията по чл. 14в, ал. 

3от Наредбата; 

2. изготви информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, 

които трябва да бъдат осигурени и да ги изпрати до компетентния орган в сроковете за 

извършване на заявената административна услуга; 

3. да изпрати преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от 

заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт, като е указано, че 

пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на органа, който участва в 

комплексно административно обслужване. 

В чл. 15 ал. 1 от Наредбата се регламентира, че администрациите осигуряват 

информация за извършваните от тях административни услуги, за реда и организацията за 

предоставянето им, както и за извършваното от тях комплексно административно обслужване 

и съдействат на потребителите съгласно чл. 28 АПК. 

В чл. 16 от Наредбата навсякъде думите "приложение № 1" се заменят с "приложение № 

3", а в чл. 19 думите "приложение № 2" се заменят с "приложение № 4". 

В приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, в т. 8 буква "е" се изменя така: таксите или цените и 

начините на плащане с посочване на банкова сметка – при необходимост. 

Създават се нови приложения № 1 и 2, а досегашните приложения № 1 и 2 стават 

съответно приложения № 3 и 4. 

С преходна разпоредба се регламентира, че в двумесечен срок от влизането на 

наредбата в сила заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна 

администрация и министър на вътрешните работи следва да внесе в Министерския съвет 

доклад за прилагането на комплексното административно обслужване в администрацията. 

Промените влизат в сила от 14.04.2015 г. 

  

 В официалния раздел на ДВ, бр.28 от 17.04.2015 г.  и в официалния раздел на ДВ, 

бр.29 от 21.04.2015 г. няма промени, касаещи правомощията на Областен управител и 

дейността на Областна администрация – Велико Търново. 

 

Относно ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г. 
 

2. В официалният раздел на ДВ, бр.30 от 24.04.2015 г. е публикувано 

Постановление № 92 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни 
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разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния 

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

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 
 За общините на територията на Област Велико Търново, съгласно Приложение № 1 

към чл. 1, т. 1се отпускат следните средства: 

 

№ по 

ред 
Област (наименование на проекта/дейността) 

Община 
бенефициент 

Сума (в 
лв.) 

4. ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО     

4.1. Възстановяване на ул. 16-а и ул. 14-а, с. Миндя 
Община Велико 

Търново 
21 270 

4.2. Възстановяване на улици в с. Ново село – водостоци 
Община Велико 

Търново 
42 976 

4.3. Възстановяване на път VTR 3015 (път ІІІ-5302) – Велчево 
Община Велико 

Търново 
45 016 

4.4. 
За разплащане на разходи за почистване от наноси и растителна маса около мостове, 

осигуряване проходимостта на улици и пътища, възстановяване на пътни съоръжения – 

гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Райковци 

Община Велико 
Търново 

82 500 

4.5. Възстановяване на общински път с. Войнежа – с. Поповица и на водосток в с. Войнежа 
Община Велико 

Търново 
95 624 

4.6. Възстановяване на път VTR1021 (път ІІІ-551) – Велчево – Капиновски манастир 
Община Велико 

Търново 
100 045 

4.7. 
Допълнително към т. 4.1 от приложение № 1 към чл. 1, т. 1 на Постановление № 367 на 

Министерския съвет от 2014 г. за разплащане на разходи за овладяване на бедствено 

положение на 25 октомври 2014 г. 

Община Велико 
Търново 

57 926 

4.8. Възстановяване на улици и отводнителен канал в с. Райковци 
Община Велико 

Търново 
179 716 

4.9. 
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 (републикански път І-

5) – жп гара Дебелец – кв. „Чолаковци“, гр. Велико Търново, при км 0+550 
Община Велико 

Търново 
425 716 

4.10. 
Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на църква „Свето 

Преображение“, гр. Свищов 
Община Свищов 624 481 

4.11. Укрепване с подпорна стена на ул. 5-а, с. Асеново 
Община 

Стражица 
447 989 

 

 В официалния раздел на ДВ, бр.31 от 28.04.2015 г. няма промени, касаещи 

правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация – Велико 

Търново. 

 

 

 

 


