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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 2018г. 

 
 Относно ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, в сила от 1.07.2018 г. 

 

С § 1. в чл. 163 се правят следните изменения: 

1. Заглавието се изменя така: "Отпуск поради бременност и раждане". 

2. Алинея 6 се отменя /за осиновителка/. 

3. В ал. 7 думите "и 6" се заличават. 

4. Алинея 9 се отменя /за осиновителка/. 

5. Алинея 10 се изменя така: 

"(10) Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето 

бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неизвестен, 

отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата е починал, отпускът 

може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата." 

6. Алинея 11 се отменя/за осиновителка/. 

7. В ал. 13 думите "ал. 10, 11 или 12" се заменят с "ал. 10 или 12", а думата 

"(осиновителката)" се заличава. 

8. В ал. 14 думите "ал. 1 – 13" се заменят с "ал. 1 – 12". 

9. Алинея 15 се изменя така: 

"(15) В случаите, когато не се ползва отпуск по ал. 1, или лицето по ал. 10, което ползва 

такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката, когато работи по трудово 

правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване." 

10. В ал. 16 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 1, 7, 8, 10 и 12". 

   

С § 2. в чл. 164а, ал. 4 след думите "по чл. 164" се добавя "и по чл. 164б". 

  

  С § 3. член 164б се изменя така: 

"Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“ 

Чл. 164б. (1) Работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има 

право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-

късно от навършване на 5-годишната му възраст.  

(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът по ал. 1 със съгласието на 

осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня 

на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, 

когато работи по трудово правоотношение. Когато осиновителят е починал, отпускът може да се 

ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово 

правоотношение. 

(3) Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след 

изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители 
може да ползва вместо нея отпуска по ал. 1, когато работи по трудово правоотношение. 

(4) За времето, през което се ползва отпуск по ал. 2 или 3, отпускът на осиновителката 

се прекъсва. 

(5) Право на отпуск при условията и в размерите по ал. 1 има и работникът или 

служителят в случаите, когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 
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месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва 

вместо него отпуска по ал. 1, когато работи по трудово правоотношение. 

(6) В случаите, когато не се ползва отпуск по ал. 1 или 5, или лицето, което ползва такъв 

отпуск, прекъсне неговото ползване, на осиновителката или на осиновителя, когато работи по 

трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено 

осигуряване. 

(7) След използване на отпуските по ал. 1, 2, 3 и 5, когато детето не е навършило 2-

годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, 

което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 

навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164. 

(8) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 

15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за 

осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. 

(9) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на 

осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или 

учебно заведение. 

(10) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 163, 

164 и 164а. 

(11) През време на отпуска по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 на лицата се изплаща парично 

обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва 

отпускът, се признава за трудов стаж. 

(12) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 се определят с наредба на 

Министерския съвет." 

   

С § 4. в чл. 167 се правят следните изменения: 

1. Заглавието се изменя така: "Отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или 

осиновител". 

2. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

"(1) Когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-

годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, 

съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете се ползват от 

бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите 

родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на 

детето, когато работи по трудово правоотношение. 

(2) Когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-

годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, и бащата 

(осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за 

отглеждане на дете се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата 

(осиновителя), когато работи по трудово правоотношение." 

3. В ал. 3 думата "малко" се заличава. 

4. Алинеи 4 и 5 се изменят така: 

"(4) Когато лицето, което само е осиновило дете до 5-годишна възраст, почине или 

заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските при 

осиновяване или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се ползва от един от неговите 

родители, когато работи по трудово правоотношение. 

(5) Когато починат и двамата родители на дете до 2-годишна възраст или двамата 

осиновители на дете до 5-годишна възраст и детето не е настанено в детско заведение, 

включително детска ясла или учебно заведение, или в детско заведение на пълна държавна 

издръжка, съответната част от отпуските по ал. 1, 2, 3 и 4 се ползва от настойника, а с негово 

съгласие – от един от родителите на майката или на бащата на детето, съответно – на 

осиновителите, когато работи по трудово правоотношение." 

   

С § 5. в чл. 167а, ал. 1 след думите "чл. 164, ал. 1" се добавя "и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5". 

  

  С § 6. в чл. 352, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В т. 2 и 3 думата "ползуваните" се заменя с "ползваните".  

2. Точка 4 се изменя така: 

"4. ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и 

раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;". 

 

 С § 7. от ПЗР на ЗИД се регламентира следното: 
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 (1) Работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на 

дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този 

закон или по чл. 164 не е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на 

отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна 

възраст на детето. 

 (2) Работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на 

дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този 

закон или по чл. 164 е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск 

по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или 

полагащите се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.  

 (3) В случаите по ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление от 

лицето до предприятието. 

 (4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката или на 

лицето, което ползва отпуска, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено 

осигуряване. 

 (5) От деня на разрешаване на отпуска по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 отпускът по чл. 163 или 

по чл. 164 се прекратява. 

 

  С § 8. В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 50: 

а) в ал. 1 думата "календарни" се заличава; 

б) алинеи 5 и 6 се изменят така: 

"(5) Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, при което е настанено дете по реда 

на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, има право на обезщетение по ал. 1 в размер на разликата 

от възрастта на детето в деня на настаняването му по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето 

до изтичането на срока на полагащото се обезщетение за раждане. 

(6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение 

при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по 

чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а."; 

в) в ал. 7 думата "календарни" се заличава, а думите "чл. 163, ал. 10, 11 или 12" се заменят с 

"чл. 163, ал. 10 и 12";  

г) алинея 8 се изменя така: 

"(8) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, когато 

отговарят на условията по чл. 48а." 

2. В чл. 50а:  

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "Майката, която отговаря на условията по чл. 48а, 

получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:"; 

б) в ал. 2: 

аа) в изречение първо думите "(осиновителката)" и "(осиновителя)" се заличават; 

бб) в изречение второ думите "е осигурено за общо заболяване и майчинство" се заменят с 

"отговаря на условията по чл. 48а". 

3. Член 51 се изменя така: 

"Обезщетение при смърт или при заболяване на майката или на осиновителката на дете до 5-

годишна възраст 

Чл. 51. При смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), което я възпрепятства 

да гледа детето, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от Кодекса на труда, се изплаща парично 

обезщетение по чл. 49, 53 или 53в. Обезщетението се изплаща и на самоосигуряващите се лица, когато 

отговарят на условията по чл. 48а, 52а и 53а." 

4. Член 52 се изменя така: 

"Обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст 

при прекратяване на осигуряването 

Чл. 52. При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на 

получаване на обезщетение за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна 

възраст на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението 

за бременност и раждане по чл. 50 или при осиновяване на дете по чл. 53в." 

5. В чл. 52а: 

а) в заглавието думите "малко дете" се заменят с "дете до 2-годишна възраст"; 

б) в текста думите "малко дете" се заменят с "дете до навършване на 2-годишната му 

възраст". 
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6. В чл. 52б: 

а) в заглавието думите "малко дете" се заменят с "дете до 2-годишна възраст"; 

б) в текста след думата "дете" се добавя "до навършване на 2-годишната му възраст". 

7. В чл. 53: 

а) заглавието се изменя така: "Обезщетение при отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст"; 

б) алинея 1 се изменя така:  

"(1) След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане, през време на 

допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, на 

майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване. Обезщетението се изплаща и на осиновителката, ако след 

изтичане срока на обезщетението при осиновяване на дете, то не е навършило 2-годишна възраст."; 

в) в ал. 2: 

аа) в изречение първо думите "на малко дете" се заменят с "на детето"; 

бб) в изречение второ думите "чл. 167, ал. 2" се заменят с "чл. 167, ал. 5"; 

г) в ал. 3 думите "до двегодишна възраст" се заменят с "до навършване на 2-годишната му 

възраст";  

д) в ал. 4 след думите "даване за осиновяване" се поставя запетая и се добавя "при 

прекратяване на осиновяването"; 

е) алинея 5 се изменя така: 

"(5) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато 

отговарят на условията по чл. 52а."  

8. Член 53а се изменя така: 

"Право на обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст 

Чл. 53а. Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на обезщетение при 

осиновяване на дете до 5-годишна възраст, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за 

този риск." 

9. Създават се чл. 53б, 53в и 53г: 

"Срок за представяне на документи и данни за изплащане на обезщетение при 

осиновяване на дете до 5-годишна възраст 

Чл. 53б. Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в 

съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и 

данните за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст в 

срока по чл. 40а, т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ този, от който 

се иска изплащане на обезщетението. 

Обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст 

Чл. 53в. (1) На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при 

осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл. 

49, за срок до 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване 

на 5-годишната му възраст. 

(2) На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично 

обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през 

време на отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда. 

(3) На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение 

в размера, определен по реда на чл. 49, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за 

осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от Кодекса на 

труда.  

(4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, при 

прекратяване на осиновяването, при настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка, 

както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.  

(5) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато отговарят 

на условията по чл. 53а. 

Обезщетение при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст 

Чл. 53г. (1) Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е 

осиновил дете до 5-годишна възраст, когато отговаря на условията на чл. 53а, получава парично 

обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато след изтичането на 90 дни от деня на 

предаване на детето за осиновяване: 

1. не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне 

неговото ползване; 

2. самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява 

за общо заболяване и майчинство. 
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(2) Когато осиновителката е починала, лишена е от родителски права и/или упражняването 

на родителските права върху детето е предоставено на осиновителя, обезщетението по ал. 1 се изплаща 

на осиновителя, а когато той е починал – на настойника. Обезщетението се изплаща на настойника и в 

случаите, когато осиновителят, който сам е осиновил дете, е починал или е лишен от родителски права. 

Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, отговаря на условията по чл. 

53а. 

(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на 

осиновяването, при настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при 

отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството." 

10. В чл. 54:  

а) в заглавието думите "малко дете" се заменят с "дете до 2-годишна възраст"; 

б) в ал. 1: 

аа) в текста преди т. 1 думите "е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право 

на обезщетение" се заменят с "отговаря на условията"; 

бб) в т. 1 думите "малко дете" се заменят с "детето"; 

в) в ал. 2, изречение второ думите "е осигурено за общо заболяване и майчинство" се заменят 

с "отговаря на условията на чл. 52а"; 

г) в ал. 3 след думите "когато детето е дадено за осиновяване" се поставя запетая и се добавя 

"когато осиновяването е прекратено". 

11. Навсякъде в останалите текстове на кодекса думите "от 2-" се заличават. 
 

§ 9. (1) Осигурените за общо заболяване и майчинство лица, които са осиновили дете и на 

които до 1 юли 2018 г. включително срокът за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 или 7 или по 

чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване в редакцията им до влизането в сила на този закон не е 

изтекъл, от тази дата имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 или 3 от Кодекса за социално 

осигуряване за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.  

(2) Осигурените за общо заболяване и майчинство лица, които са осиновили дете и на които 

до 1 юли 2018 г. включително срокът за изплащане на обезщетение по чл. 50, ал. 5 или 7 или по чл. 53 

от Кодекса за социално осигуряване в редакцията им до влизането в сила на този закон е изтекъл, от 

тази дата имат право на обезщетение по чл. 53в, ал. 1 или 3 от Кодекса за социално осигуряване за 

остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. 

 

С § 11. в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, се правят следните промени: 

 В чл. 67, ал. 5, т. 2 думите "чл. 163 – 164а" се заменят с "чл. 163, 164, 164а и 164б". 

 

 

 

 Относно ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ, в сила от 10.04.2018г. 

    

 С § 1. в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нова ал. 5: 

"(5) Обслужването на картови плащания по събиране на приходи и други постъпления на 

бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси и на техни 

подведомствени разпоредители с бюджет по сметки, обслужвани от Българската народна банка, 

може да се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 

въз основа на сключен договор между него и съответната бюджетна организация." 

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "ал. 1 и 4, се извършва" се заменят с "ал. 1, 4 и 

5, може да се извършва". 

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 4 и 5" се заменят с "ал. 4, 5 и 6". 

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите "ал. 1, 3 и 5" се заменят с "ал. 1, 3, 5 и 6". 

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата "7" се заменя с "8". 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г. е публикуван ПРАВИЛНИК ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ЗА 

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, в сила от 10.04.2018 г. 

 

     С § 1. в чл. 2 ал. 1 думите "за определяне на частен партньор" се заличават. 
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 С § 2. в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 10 накрая се добавя "съгласно ЗОП". 

 2. Точка 11 се изменя така: 

 "11. осигуряване на защита срещу незаконосъобразни решения, действия или бездействия 

при предоставяне на концесии съгласно ЗК или специален нормативен акт." 

 3. Точка 12 се отменя. 

 С § 3. в чл. 7 се правят следните изменения: 

 1. Точка 10 се изменя така: 

 "10. произнася се по законосъобразността на решенията, на действията и бездействията 

на възложителите на обществени поръчки, както и по искания за допускане на предварително 

изпълнение и за налагане на временни мерки, при условията и по реда на Закона за обществените 

поръчки;". 

 2. Точка 11 се изменя така: 

 "11. произнася се по законосъобразността на решения, действия или бездействия при 

предоставяне на концесии, както и по искания за допускане на предварително изпълнение или за 

спиране на процедурата за определяне на концесионер, при условията и по реда на Закона за 

концесиите или специален нормативен акт;". 

 3. Точка 12 се отменя. 

 

     С § 4. в чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения: 

 1. Точка 6 се изменя така: 

 "6. организира съобщаването на страните и на заинтересуваните лица за приетите 

решения и определения на комисията и за издадените от председателя на КЗК разпореждания по 

чл. 38, ал. 2 ЗЗК, по чл. 159, ал. 2 ЗК и по чл. 201, ал. 2 ЗОП;". 

 2. Точка 8 се изменя така: 

 "8. съгласува изходящата кореспонденция на комисията, която не е във връзка с образувани 

производства;". 

 3. Точка 9 се отменя. 

 

     С § 5. в чл. 26, ал. 1 думите "и ЗПЧП" се заличават. 

 

     С § 6. в чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. В основния текст думите "участва в" се заменят с "извършва". 

 2. В т. 1 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 3. В т. 2 думите "публично-частното партньорство" се заличават. 

 4. В т. 3 думите "семинари и" и "публично-частното партньорство" се заличават. 

 5. В т. 4 думите "публично-частното партньорство" се заличават. 

 6. Точка 5 се изменя така: 

 "5. извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни 

мерки по чл. 203 от ЗОП, по исканията за спиране на процедурата по чл. 164, ал. 3 ЗК, както и по 

исканията за допускане на предварително изпълнение по чл. 205 ЗОП и чл. 166, ал. 1 от ЗК;". 

 7. В т. 6 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 8. В т. 7 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 9. В т. 8 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 10. Точка 10 се отменя. 

 11. В т. 11 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 

    С  § 7. в чл. 33, ал. 1, т. 13 абревиатурата "ЗПЧП" се заличава. 

 

    С  § 8. в чл. 38 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Когато счете, че обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят 

предоставя възможност на страните за становища. В открито заседание на комисията по ЗЗК не 

се допуска представяне на доказателства, освен ако те са новооткрити или нововъзникнали." 

 2. Алинея 6 се изменя така: 

 "(6) Комисията обявява решението си по ЗЗК с мотивите най-късно в 14-дневен срок, а 

в случаите по ЗОП – в 7-дневен срок след заседанието, на което то е прието." 

 3. Алинея 7 се отменя. 

 

     С § 9. в чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 2 се изменя така:  
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 "(2) Член на комисията, който не е съгласен с решението, съответно определението, го 

подписва с особено мнение и излага мотивите си за това. Особеното мнение заедно с мотивите се 

прилага към решението." 

 2. Алинея 6 се изменя така: 

 

 "(6) Решенията и определенията по ЗОП и ЗК се обжалват пред Върховния 

административен съд по реда и в срока, посочени в съответните нормативни актове. Срокът за 

обжалването на решенията по ЗЗК започва да тече от съобщаването им по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването им в електронния 

регистър на комисията." 

 

     С § 10. чл. 40 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Съдържанието на решенията на комисията съответства на чл. 62 от ЗЗК, 

съответно чл. 215, ал. 8 от ЗОП и чл. 175, ал. 5 от ЗК." 

 

 

 Относно ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г. е публикувана НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 от 2012 г. ЗА 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 С  § 9. член 140а се изменя така: 

 "Чл. 140а. (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за 

гражданската регистрация комисията установява следното: 

 1. наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация за 

определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация, когато същата не се 

извършва от кмета; 

 2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за 

настоящ адрес; 

 3. има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението за 

постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, чиято адресна 

регистрация е извършена; 

 4. представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и 

чл. 139, ал. 2 от наредбата; 

 5. има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни регистрации, извършени в 

несобствено жилище; 

 6. дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със собственика или 

ползвателя на имота или е съпруг на някое от тези лица, когато не са представени документите по чл. 

92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация; 

 7. извършена ли е проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" на адресно 

регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация; 

 8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство в 

случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация; 

 9. броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, включително и в 

случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация; 

 10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации; 

 11. има ли лица, адресно регистрирани по настоящ адрес, които не живеят повече от 30 дни 

на заявения от тях адрес; 

 12. дали постоянният адрес, на който лицата са адресно регистрирани, може да изпълнява 

предназначението по чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;  

 13. има ли лица, чиято адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес е извършена 

в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон преди повече от 4 месеца. 

 (2) Обстоятелството по ал. 1, т. 11 се установява от представителя на териториалното 

структурно звено на Министерството на вътрешните работи в комисията след посещение на място, на 

адреса, предмет на проверката, като за установеното писмено уведомява комисията. 

 (3) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който предава 

на кмета на общината за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е 

установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската регистрация. 

 (4) Въз основа на протокола на комисията и при спазване на чл. 35 от 

Административнопроцесуалния кодекс кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни 
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регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на Закона за гражданската 

регистрация. 

 (5) За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в нарушение на 

закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена информация в структуриран 

вид чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, като използва приложните програмни средства, 

поддържащи регистъра на населението – Национална база данни "Население". 

 (6) Копие от заповедта на кмета се изпраща на Главна дирекция "ГРАО" чрез съответното 

териториално звено "ГРАО". Териториалното звено "ГРАО" извършва проверка дали изпратените от 

общината обобщени данни в структуриран вид съответстват на тези от заповедта. При установено 

несъответствие на данните териториалното звено "ГРАО" уведомява общината и изисква незабавно 

отстраняване на несъответствието. 

 (7) При установено съответствие на данните, както и след отстраняване на 

несъответствията, териториалното звено "ГРАО" изпраща заповедта на кмета на Главна дирекция 

"ГРАО". 

 (8) Главна дирекция "ГРАО" проверява данните и заличава адресните регистрации от 

електронните лични регистрационни картони на лицата, след като установи, че изпратените по реда на 

ал. 5 данни съответстват на данните от заповедта на кмета. 

 (9) За заличаване на адресни регистрации по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската 

регистрация информацията се предоставя по реда на ал. 3. 

 (10) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито адресни 

регистрации са заличени. Когато е заличена адресна регистрация по постоянен адрес, лицето 

задължително се уведомява за необходимостта от подмяна на личните документи." 

 

/Чл. 99б. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в 

сила от 26.05.2016 г.) При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по 

чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по 

собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, 

която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или 

промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска 

администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните 

структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска 

регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот 

заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на 

таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде 

заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител./ 

 

 Относно ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 222 

на МС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на 

деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. 
  

 С Решението, на основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 

от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с 

Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г.,  Министерският съвет признава Сдружение 

"Асоциация на родителите на деца с увреден слух" със седалище и адрес на управление в София, 

район "Триадица", ул. Иван Денкоглу № 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел на Софийския градски съд под № 320, том 6, стр. 19, по ф.д. № 10402/1992 г., с ЕФН 

2192104028, ЕИК 121271098, за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 9 май 2018 

г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 223 

на MС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в 

България" за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 
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 С Решението, на основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 

от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с 

Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г., Министерският съвет признава Сдружение 

"Съюз на инвалидите в България" със седалище и адрес на управление в София, район "Средец", ул. 

Христо Белчев № 8, регистрирано по описа на Софийския градски съд под № 33, том 1, стр. 160, по ф.д. 

№ 684/1990 г., с ЕФН 2190006845, БУЛСТАТ 000707565, за представителна организация на 

национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 

години считано от 9 май 2018 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 227 

на МС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства 

по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – 

варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и 

участък "Южен", разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. 

Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на "БАЗАЛТ 

БЪЛГАРИЯ" – ЕООД, гр. София 
  

 С Решението се предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – 

варовици и базалтоиди, представляващи изключителна държавна собственост, съгласно Акт за 

изключителна държавна собственост № 1599 от 27 февруари 2017 г., от находище "Станчова могила", 

участък "Северен" и участък "Южен", разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. 

Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, която се извършва със средства на 

концесионера и на негов риск. Определя се концесионна площ на находище "Станчова могила" с общ 

размер 236 дка съгласно приложението към решението и се определят условията, при които  се 

осъществява концесията. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. е публикувана НАРЕДБА № 17 

от 29.03.2018 г. ЗА ПАРИЧНАТА И ЛИХВЕНАТА СТАТИСТИКА И 

СТАТИСТИКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ СМЕТКИ 
 

 Съгласно разпоредбата на чл.4, т.1 от Наредбата за целите на статистиката на 

финансовите сметки информация се предоставя от държавните институции.  

 Регламентирано е в чл. 22 от Наредбата, че предоставянето на информация от институциите по 

чл. 4, т. 1 се извършва в съответствие с меморандуми за сътрудничество и обмен на информация, 

сключени между БНБ и съответната институция. 

 Съгласно чл. 28 от Наредбата институциите по чл. 2 – 4 създават необходимата вътрешна 

организация с цел осигуряване предоставянето на навременна, пълна, точна и достоверна 

информация, отговаряща на изискванията на БНБ, за подготовка и предоставяне на отчетите по 

парична и лихвена статистика и по статистика на финансовите сметки. В случай на установяване 

на съществено отклонение съгласно критериите за същественост по чл. 27, ал. 1, т. 2 институциите по 

чл. 2 – 4 предоставят допълнителна обяснителна информация и данни. Институциите по чл. 2 – 4 са 

длъжни да информират своевременно БНБ при установяване на неточности, пропуски и/или грешки във 

вече предоставените статистически форми и предприемат съответните мерки за тяхното отстраняване. 

Предоставянето на коригирани статистически форми следва да бъде придружено от обяснителна 

информация. 

 Съгласно чл. 29 в случай на преобразуване на лицата по чл. 2, ал. 1, чл. 3 и 4 те уведомяват 

БНБ в срок до 3 дни след вземане на решението за преобразуване.  

 Създадено е задължение за Българската народна банка да уведомява лицата по ал. 1 за 

действията, които се предвиждат с цел изпълнение на посочените в тази наредба изисквания за 

статистическа отчетност. 

 

 Относно ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 257 

на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" 

за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за 

интеграция на хората с увреждания 
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 С Решението, на основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 

от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с 

Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г., Министерският съвет признава Сдружение 

"Съюз на слепите в България" със седалище и адрес на управление в София, ул. Нишка 172, 

регистрирано по описа на Софийския градски съд под № 1518, том 23, страница 190, по ф.д. № 

15940/1993 г., с ЕФН 2193159408, БУЛСТАТ 000703155, за представителна организация на 

национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 

години считано от 9 май 2018 г. 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 258 

на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на 

деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище 

в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 

  

 С Решението, на основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 

от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с 

Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г., Министерският съвет признава Сдружение 

"Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" със седалище и адрес на управление в 

София, район "Връбница", ул. Ломско шосе № 177, вписано в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел на Софийския градски съд под № 1173, том 18, стр. 116, по ф.д. № 26008/1993 г., с 

ЕФН 2193260088, БУЛСТАТ 831489789, за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 9 май 2018 

г. 

 

 


