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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 2016г. 
   

  

  Относно ДВ, бр. 27 от 05.04.2016 г. 

 

1. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 27 от 05.04.2016 г. е публикувана Заповед № РД-

16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на 

безработица е равно или по-високо от средното за страната, издадена от министъра на 

икономиката.  

 На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, 

във връзка с предложение вх. № 04-15-28 от 2.03.2016 г. от министъра на труда и социалната политика 

Министъра на икономиката е утвърдил списък на общините, в които за 2015 г. равнището на 

безработица е равно или по-високо от средното за страната. 

 

Списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното 

 за страната за 2015 г. 

 

№ Област/община 

 
Велико Търново 

1. Елена 

2. Златарица 

3. Павликени 

4. Полски Тръмбеш 

5. Стражица 

6. Сухин дол 

 

 

 Относно ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г. е публикуван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за съдебната власт. 

 С  разпоредбата на § 83 е предвидено, че в тримесечен срок от влизането в сила на този 

закон управляваните от Министерството на правосъдието недвижими имоти и движими вещи на 

съдебната власт преминават към Висшия съдебен съвет, а  предоставените до влизането в сила на този 

закон имоти и части от имоти на Министерството на правосъдието за нуждите на второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието продължават да се ползват за осъществяване 

на дейността им и остават в управление на Министерството на правосъдието. Съгласно ал.3 на същия 

параграф в тримесечен срок от влизането в сила на този закон, областните управители отразяват 

промените в актовете за държавна собственост за всички имоти на съдебната власт или съставят 

актове за държавна собственост за такива имоти. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г. е публикувано Постановление № 73 

на МС от 5.04.2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет, в сила от 

15.04.2016 г. 

 С него се приема Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и се одобрява 

Тарифа 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. 
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 С §1 се отменя Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с 

Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 

от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27 от 2011 г., бр. 17 и 20 от 2012 г., бр. 104 от 2014 

г. и бр. 100 от 2015 г.). 

 §2 регламентира, че постановлението влиза в сила от 15 април 2016 г. с изключение на чл. 

10, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по чл. 1 по отношение на 

Единната национална електронна уеббазирана платформа по чл. 40 от Закона за обществените поръчки, 

който влиза в сила от 1 юни 2017 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г. е публикуван Закон за изменение на 

Закона за пътищата, в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

Съгласно §1 от този закон, считано от деня на влизането му в сила, се прекратява дейността на 

държавно предприятие Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". 

По силата на § 15 имотите – държавна собственост, и движимите вещи на прекратеното 

държавно предприятие Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" се 

ползват от Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнение на функциите на агенцията до 

предоставянето им при условията и по реда на Закона за държавната собственост. 

 

 Относно ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. е публикувано Решение № 282 на 

МС от 18.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, 

ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище "Попенец", 

разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писарево, община Горна 

Оряховица, област Велико Търново, на "Аркус – строй" – ЕАД, гр. Велико Търново. 

Предоставя се концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 

5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли, представляващи 

изключителна държавна собственост, от находище "Попенец", разположено в землищата на с. 

Козаревец, община Лясковец, и с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, която 

се извършва със средства на концесионера и на негов риск. 

 Определя срок на концесията 15 години. Началният срок на концесията е датата на влизане 

в сила на концесионния договор. 

 

 Относно ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г. е публикуван Закон за 

равнопоставеност на жените и мъжете 

 Този закон е нов и урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на 

жените и мъжете. Целта е насърчаване и постигане на равнопоставеност на жените и мъжете, като се 

създадат условия за изграждане на институционална среда и се определят органите и механизмите за 

провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. 

    Предвидено е, че  държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на 

принципите на:  

 1. равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, 

икономическия и политическия живот;  

 2. равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото;  

 3. равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, 

основани на пола;  

 4. балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения;  

 5. преодоляване на стереотипите, основани на пола. 

 Въведено е задължение за органите на държавната власт и на местното самоуправление, 

обществените органи и стопанските субекти при осъществяване на правомощията си да предприемат 

мерки за прилагане принципите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. 

 Указано е, че държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се 

осъществява чрез:  

 1. интегриране принципа на равнопоставеност на жените и мъжете в законодателството и 

във всички национални, регионални и местни политики, стратегии, програми и планове;  

 2. прилагане на временни насърчителни мерки;  

 3. хоризонтален междусекторен подход;  
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 4. национален институционален механизъм за сътрудничество между централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, както и с гражданското общество;  

 5. последователно и устойчиво ресурсно и финансово осигуряване на органите и 

политиката за равнопоставеност на жените и мъжете. 

 Министерският съвет е органът, който определя държавната политика по равнопоставеност 

на жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете,  както и 

планове за нейното изпълнение. 

 Централните и териториалните органи на изпълнителната власт следва да провеждат 

политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с Националната стратегия. 

 Към Министерския съвет се създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и 

мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между 

централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското 

общество.  

 Националният съвет се състои от представители на: 

 1. министерства, държавни и изпълнителни агенции и други органи, създадени със закон; 

 2. представителните организации на работниците и служителите на национално равнище; 

 3. представителните организации на работодателите на национално равнище; 

 4. Националното сдружение на общините в Република България; 

 5. юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в съответствие с 

приоритетите на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, определени при 

условията, критериите и по реда, регламентирани в правилник за устройството, организацията и 

дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.  

 Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е 

министърът на труда и социалната политика, който ръководи, координира и контролира 

осъществяването на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. 

 Централните и териториалните органи на изпълнителната власт определят служителите, 

които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете и: 

 1. участват в разработването и провеждането на националната политика по 

равнопоставеност на жените и мъжете;  

 2. участват в разработването на секторните и местните политики и програми от гледна 

точка на равнопоставеността на жените и мъжете;  

 3. участват в изготвянето на оценка на въздействието по признак пол на нормативните 

актове и стратегическите документи, предлагани от органите на изпълнителната власт;  

 4. участват в изготвянето, изпълнението и отчитането на Националната стратегия и 

плановете за нейното изпълнение по чл. 7, т. 3 в областта на компетентност на съответния орган на 

изпълнителната власт;  

 5. координират изпълнението на мерките от компетентността на органа на изпълнителната 

власт и участват в изготвянето на доклади по равнопоставеност на жените и мъжете;  

 6. участват в разработването на количествените и качествените индикатори и анализи на 

равнопоставеността на жените и мъжете в съответната област на компетентност на институцията;  

 7. координират събирането и разпространението на информация и добри практики, 

предоставянето на данни по равнопоставеност на жените и мъжете от компетентността на органа на 

изпълнителната власт;  

 8. участват в обучения по равнопоставеност на жените и мъжете, както и в организирането 

на такива обучения;  

 9. изпълняват и други функции в областта на равнопоставеност на жените и мъжете, 

възложени от съответния орган на изпълнителната власт. 

 Функционалните задължения на определените служители по равнопоставеност на жените 

и мъжете следва да се определят в длъжностните им характеристики или чрез заповед на органа 

по назначаването на държавна служба. 

     При изпълнение на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете 

органите на изпълнителната власт събират, регистрират и обработват данни по признак пол за целите на 

системата за наблюдение по чл. 7, т. 4 от Закона. 

 В чл.10 е регламентирано, че  държавната политика по равнопоставеност на жените и 

мъжете по области и общини се осъществява от областните управители и от органите на местното 

самоуправление съвместно с териториалните звена на министерствата, държавните и 

изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, представителните организации 

на работниците и служителите и на работодателите, неправителствените организации, работещи 

по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както и други организации. 

 Областният управител, е органът, който следва да осигурява координация между 

националните и местните интереси по въпросите на равнопоставеност на жените и мъжете и да 
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осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, 

както и с териториалните звена на представителните организации на работниците и служителите 

и работодателите. При осъществяване на своите правомощия по провеждането на държавната 

политика по равнопоставеност на жените и мъжете областните управители се подпомагат от 

определените от тях служители в областната администрация, които изпълняват функциите на 

координатори по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 8 от Закона. 

     Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете е основен програмен 

документ и съдържа:  

 1. целите за постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области;  

 2. органите, отговорни за постигане на целите;  

 3. приоритетните области на действие за постигане на целите;  

 4. индикаторите за изпълнението. 

  Тя се изпълнява чрез планове, които включват дейности, отговорни органи, финансови 

средства и индикатори за изпълнението на дейностите. 

 Предвидено е, че оценките на въздействието на нормативните актове и стратегическите 

документи включват и оценка на въздействието по признак пол. 

 Закона регламентира, че временните насърчителни мерки по чл. 4, т. 2 от закона, ще се 

предвиждат в плановете за изпълнение на Националната стратегия по равнопоставеност на жените и 

мъжете и ще се прилагат от органите на изпълнителната власт за определен срок до постигането 

на целите им за балансирано представителство, равни възможности и равнопоставеност на жените и 

мъжете в областите, в които е установена неравнопоставеност. Те ще се финансират от държавния и от 

общинските бюджети, както и от международни и европейски източници. 

 В § 1 от ДР на закона са дадени легалните определения на понятията "равнопоставеност на 

жените и мъжете“, "Равни възможности", "Балансирано представителство на жените и мъжете", 

"Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете", "Оценка на въздействието по признак пол", 

"Временни насърчителни мерки" и "Хоризонтален междусекторен подход". 

     Съгласно § 2. От ЗР в 6-месечен срок от влизането в сила на закона следва да бъдат 

определени служителите по реда на чл. 8 и 11. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г. е публикуван ЗАКОН за трудовата 

миграция и трудовата мобилност, в сила от 21.05.2016 г. 

Чрез този нов закон се урежда: 

1. регулирането на достъпа до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, 

включително извършването на дейност на свободна практика;  

2. осъществяването на правото на свободно движение в Република България на работници – 

граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

3. заетостта на български граждани при свободното им движение в рамките на Европейския 

съюз и Европейското икономическо пространство; 

4. двустранното регулиране на заетостта с трети държави – както на български граждани на 

тяхна територия, така и на техни граждани в Република България. 

 Закона  цели да осигури и правна закрила на българските граждани, упражняващи трудова 

заетост на територията на трети държави. За целта е създадена самостоятелна глава „Двустранно 

регулиране на заетостта с трети държави“, където са предвидени разпоредби, осигуряващи обем от 

задължения за лицата, с чието съдействие и посредничество български граждани работят в трети 

държави. 

 

3. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г. е публикувано Съобщение на 

ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2016 г. 

 


