
 
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 2019г. 

 
 Относно ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. 

   
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител 
С него се прекратяват пълномощията на Цветан Генчев Цветанов като народен представител от 

Четвърти изборен район – Великотърновски. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 28 МАРТ 2019 г. за определяне на 

пунктовете за управление за военно време 

Чл. 1  Определя пунктовете за управление на централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт и институциите, създадени със закон или акт на Министерския съвет, 

съгласно приложение № 1 (секретно). 

  

Чл. 2. Приема "Указания за организиране на използването на пунктовете за управление на 

централните и териториалните органи на изпълнителната власт и институциите, създадени със 

закон или акт на Министерския съвет" съгласно приложение № 2 (поверително). 

  

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

   § 1. Отменя се Постановление № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на 

обекти от военновременната система за управление на държавните органи (обн., ДВ, бр. 37 от 2008 

г.; изм. и доп., бр. 24 и 90 от 2012 г. и бр. 92 от 2015 г.). 

  § 2. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 22 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

функциониране на системата за военновременно управление, приета с Постановление № 159 на 

Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 64 от 2018 г.). 

  § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 
3. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 29 МАРТ 2019 г. 

за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно 

предприятие  „Управление и стопанисване на язовири“ 

Съгласно чл. 17 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА за устройството и дейността на Държавно предприятие 

„Управление и  стопанисване на язовири“,  резултатите от извършените периодични проверки по 

реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на  техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за 

техническото им състояние, се изпращат и на съответния областен управител за нуждите на 

комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. 
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4. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на 

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания 

С § 1. от ЗР на Постановлението Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на 

хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 

2006 г., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 

от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г. и бр. 36, 

50 и 52 от 2018 г.) се отменя. 

С § 3 в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет 

с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 

и 79 от 2017 г. и бр. 43 от 2018 г.), се правят следните изменения: 

1. В приложения № 1, 2 и 3 след думата "Заявител:" думите "(подпис и печат)" се заменят с 

"(подпис)". 

2. В приложения № 5, 6 и 7: 

а) след думата "Декларатор:" думите "(подпис и печат)" се заменят с "(подпис)“; 

б) думите "Подпис и печат на декларатора" се заменят с "Подпис на декларатора". 

 Съгласно § 5. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г. 

 

                     ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания 

Съгласно чл. 22, ал.1 за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 

ежегодно до 31 март работодателят: 

   1.  предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, и 

   2. уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е 

неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни 

увреждания. 

В ал. 2 е указано, че в уведомлението по ал. 1, изготвено по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, работодателят посочва: 

   1. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, 

насочени от дирекции "Бюро по труда", за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания; 

   2. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания 

чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания.  

Съгласно ал. 3 в срок 3 месеца от предприетите действия по ал. 1 работодателят следва да 

назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното 

работно място. 

В ал. 4 е регламентирано, че работодателят уведомява съответното териториално поделение на 

Агенцията по заетостта за резултата от насочването в случаите по ал. 2, т. 1 – в срок 7 работни дни от 

насочването от дирекция "Бюро по труда" на безработно лице с трайно увреждане. 

Съгласно ал. 5 при промяна на обстоятелствата по ал. 2 работодателите в едномесечен срок 

от промяната са длъжни да подадат уведомление по ал. 2 с актуални данни в съответното 

териториално поделение на Агенцията по заетостта. 

В ал. 6 е указано, че уведомлението по ал. 1, т. 2 и ал. 5 се подава в съответното 

териториално поделение на Агенцията по заетостта лично, с писмо с известие за доставяне 

(обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. 

  Съгласно чл. 23 Териториалните поделения на Агенцията по заетостта и териториалните 

дирекции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" обменят по служебен път подадената 

информация от работодателите, на чиято територия е седалището им, относно прилагането на квотата 

по реда на Закона за хората с увреждания. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка 

по образец съгласно приложение № 1 до териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда", съдържаща информация от постъпилите през предходно тримесечие уведомления, 

заявки и информация за резултатите от насочени безработни лица с трайни увреждания, както следва: 

1. брой на заявените в дирекции "Бюро по труда" работни места от работодатели за изпълнение на 

квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания; 
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2. брой на насочените от дирекции "Бюро по труда" безработни лица с трайни увреждания за заемане на 

заявените работни места по т. 1; 

3. брой на назначените хора с трайни увреждания по т. 1; 

4. брой на незаетите работни места по т. 1 заедно с причината за незаемането им; 

5. брой на заявените работни места от работодатели за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона 

за хората с увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за 

извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 

В ал. 2 е указано, че информацията по ал. 1 се предоставя за всяко тримесечие до 10-о число на месеца, 

следващ предходното тримесечие. 

Съгласно чл. 25 при изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 

хората с трайни увреждания се назначават при спазване на действащото законодателство. 

  Съгласно чл. 26, ал. 1 специализираната контролна дейност по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 6 от Закона за 

хората с увреждания се осъществява от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 

към министъра на труда и социалната политика. 

В ал. 2 е указано, че при удостоверяване на обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за 

хората с увреждания контролните органи по ал. 1 изследват писмената обосновка, изготвена по реда на 

чл. 28, ал. 2, като правят преценка за наличието или за липсата на съответните специфични фактори в 

работната среда, посочени в обосновката, които не позволяват наемане на хора с трайни увреждания, 

при спазване  на вътрешните правила по чл. 28, ал. 1. 

Съгласно ал.3 удостоверяването на обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 2 от Закона за хората с 

увреждания се извършва от контролните органи по ал. 1 въз основа на информация, предоставена от 

териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият посредник с издадено 

удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа издава 

удостоверяващ документ на работодателя в тримесечен срок от заявяване на работните места, който 

работодателят представя пред контролните органи. Удостоверяващият документ съдържа информация 

за броя на заявените, съответно назначените и незаети работни места, заедно с мотиви относно 

причината за незаемането им. 

Съгласно чл. 27, ал.1 Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция 

по труда" ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за 

назначаване на хора с трайни увреждания. 

Съгласно ал. 2 съответните длъжностни лица от териториалните дирекции на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда" извършват служебна проверка съгласно вътрешните правила по 

чл. 28, ал. 1 за установяване на: 

1. средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, 

засегнат от квотата; 

2. брой на определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания съгласно постъпилите уведомления от работодатели; 

3. брой на заетите работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания. 

Ал. 3 регламентира, че резултатите от всяка проверка се вписват в протокол, съставен от 

съответното длъжностно лице от териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция 

по труда". 

Съгласно ал. 4 При извършване на проверките по ал. 1 съответните длъжностни лица от 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" удостоверяват обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от 

Закона за хората с увреждания. 

  Съгласно чл. 28, ал 1  Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция 

по труда" утвърждава вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки по чл. 27, ал. 

1. Вътрешните правила включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона 

за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на 

проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с 

чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания. 

В ал. 2 е указано, че вътрешните правила по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". 

Съгласно чл. 29 ал.1 работодателите се освобождават от задълженията за изпълнение на квотата 

по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания при наличието на обстоятелства, посочени в чл. 

38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания. 
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В ал. 2 е указано, че обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания се 

обосновават писмено от работодателя съвместно със службата по трудова медицина съгласно 

заложените функции по чл. 25, ал. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд. 

Съгласно ал. 3 работодателите, извън тези по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, се 

освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, когато прилагат 

алтернативни мерки по чл. 30, 31 и 32. 

В ал. 4 е указано, че работодателите, които след изтичане на тримесечния срок по чл. 22, ал. 

3 не са изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 и 5 от Закона за хората с увреждания и за които не 

са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, са длъжни 

ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за 

хората с увреждания. 

Съгласно ал. 5 компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания 

подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

Съгласно ал. 6 заплащането на компенсационни вноски по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с 

увреждания не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания. 

В ал. 7 е регламентирано, че нарушенията по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се 

установяват с акт за установяване на административно нарушение, издаден от длъжностните лица от 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". 

  Съгласно  чл. 30, ал.1 работодателят може да закупува от специализирани предприятия или 

кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните 

от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с 

първични платежни документи. 

Съгласно ал. 2 месечният размер на средствата за закупуване на  стоките или за ползване на 

услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна 

заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за 

човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата. 

   В чл. 31. ал.1 е указано, че работодателят може да закупува директно от хора с увреждания, 

осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или 

предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва 

разхода само с първични платежни документи. 

Съгласно ал. 2 месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на 

услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна 

заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за 

човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 работодателят може да закупува от  социални предприятия клас А, които 

отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна 

икономика и/или от социални предприятия клас А +, регистрирани по реда на чл. 8, т. 1 и 3 от същия 

закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на 

неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи.  

Съгласно ал. 2 месечният размер на средствата за закупуване на стоките или ползване на 

услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна 

заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за 

човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата. 

    Чл. 33 регламентира, че Агенцията за хората с увреждания ежегодно предоставя 

информация за възможностите за финансиране по проекти и програми за насърчаване на 

стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания по реда на Закона за хората с 

увреждания. Тя съдържа: 
1. условията и реда, при които работодател, съответно орган по назначаване, може да кандидатства за 

финансиране по националната програма за заетост на хората с увреждания; 

2. условията и реда за финансиране на програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна 

стопанска дейност на хората с увреждания; 

3. условията и реда за финансиране по целеви проекти и програми на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания. 

   Чл. 34 ал. 1 регламентира, че Министърът на труда и социалната политика утвърждава със 

заповед Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания с цел създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и 
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подпомагане на работодателите да ги наемат на работа и за повишаване на тяхната пригодност за 

заетост. 

Съгласно ал. 2 Националната програма по ал. 1 се изпълнява на проектен принцип в рамките на 

одобрените бюджетни средства за съответната година. 

   Съгласно чл. 35, ал.1 Работодателят, съответно органът по назначаване, може да 

кандидатства за финансиране на проектен принцип по Националната програма за заетост на 

хората с увреждания за реализиране на дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. 

Съгласно ал. 2 Агенцията за хората с увреждания обявява на интернет страницата си 

информация за Националната програма и за процедурата за кандидатстване и подбор на 

работодатели, съответно органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, в срок до 31 март 

всяка календарна година. 

Съгласно ал. 3 работодателят, съответно органът по назначаване, може да кандидатства за 

ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия: 

1. няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен 

орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2. общият размер на получените от него държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 

000 евро за период три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако 

работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 

евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна годи на; този таван се 

прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали  

предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския 

съюз; 

3. не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата 

цел; 

4. не e в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

В ал. 4 е указано, че размерът на минималните помощи, получени от лицата по ал. 1, се определя 

като сбор от минималната помощ, за която се сключва договорът по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с 

увреждания, и други минимални помощи, получени от тях, включително от: 

1. предприятията, с които работодателят или органът по назначаване, осъществяващи дейности по чл. 

44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, образува "едно и също предприятие" по смисъла на чл. 2, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, 

образуващи "едно и също предприятие" с работодателя или с органа по назначаване, осъществяващи 

дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013; 

3. предприятията, образуващи "едно и също предприятие" с работодателя, институциите, 

осъществяващи дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, които са получили 

минимална помощ, преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 

1407/2013. 

Съгласно ал. 5 обстоятелствата по ал. 3 и 4 се декларират от кандидата. Декларираните 

обстоятелства се проверяват по служебен път. 

Съгласно ал. 6 Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сформира 

комисия, която извършва оценка на кандидатите за финансиране по ал. 1. 

В ал. 7 е указано, че в срок до 20 работни дни от постъпване на документите на кандидатите 

комисията по ал. 5 извършва проверка за административно съответствие. 

Съгласно ал. 8 Кандидатите се класират по критерии, условия и финансови параметри, 

определени в методика, неразделна част от Националната програма по чл. 34. Не се допускат до оценка 

работодатели, които не отговарят на общите условия по ал. 3 и 4. 

Съгласно ал. 9 Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на проектните 

предложения, който съдържа: 

1. състав на комисията и списък на консултантите; 

2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им; 

3. становищата на консултантите; 

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения; 

5. класирането на допуснатите проектни предложения; 

6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на комисията. 
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Съгласно ал.10 Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заедно с цялата документация. 

В ал. 11 е указано, че изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания в срок 10 

работни дни след получаване на протокола на комисията издава мотивирана заповед, с която обявява 

класирането на проектните предложения. 

Съгласно ал. 12 В заповедта по ал. 11 изпълнителният директор на Агенцията за хората с 

увреждания посочва и недопуснатите проектни предложения, и мотивите за недопускането им. 

Съгласно ал. 13 заповедта по ал. 11 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й. 

В ал. 14 е указано, че средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на сключен договор с 

Агенцията за хората с увреждания за финансиране на заложените за изпълнение проектни дейности 

съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Договорът се сключва в едномесечен срок от 

издаване на заповедта по ал. 11. 

Съгласно ал. 15 за срока по чл. 44, ал. 2 от Закона за хората с увреждания работодателят, 

съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със 

същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект. 

Съгласно ал. 16 отпускането на средства по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се 

реализира под формата на схема за минимална помощ при съобразяване с разпоредбите на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 

декември 2013 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят. 

В ал. 17 е указано, че администратор на помощта по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания е 

Агенцията за хората с увреждания. 

Съгласно чл. 38 ал.1 Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по 

изпълнението на финансираните дейности по чл. 35, 36 и 37 по ред, определен в съответната методика, и 

съгласно вътрешни правила за наблюдение и контрол, утвърдени от изпълнителния директор на 

Агенцията за хората с увреждания. 

Съгласно ал. 2 Вътрешните правила по ал. 1 включват задължително процедури за предварителен 

контрол, текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и последващи оценки на 

изпълнението. 

В чл. 47 е регламентирано, че физическите и юридическите лица – собственици на елементи на 

достъпната среда, сгради и съоръжения, могат да бъдат финансирани за дейности за изграждане на 

достъпна среда за хора с увреждания по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. 

  В чл. 48, ал. 1 е указано, че Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност се реализира в два компонента, както следва: 

1. Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти 

за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, 

която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин; 

2. Компонент 2 "Лична мобилност" – за приспособяване на лично моторно превозно средство, 

необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. 

Съгласно ал. 2 финансовата и административната рамка при реализиране на допустимите 

дейности се уреждат в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

Съгласно ал. 3 Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се 

утвърждава от министъра на труда и социалната политика. 

Съгласно ал. 4 изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за 

съответната година. 

Съгласно ал. 5 средствата по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност се предоставят за финансиране на дейностите по чл. 48, ал. 1, при условие че същите не са 

финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или с други публични 

средства. 

Съгласно ал. 6 Министърът на труда и социалната политика контролира изпълнението на 

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

   В чл. 49 ал. 1  е указано, че информацията и документите за кандидатстване по Националната 

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност са публични и се публикуват на интернет 

страницата на Министерството на труда и социалната политика. 

Съгласно ал. 2 информацията по ал. 1 съдържа минимум: 
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    1. място и краен срок за подаване на проектните предложения; 

   2. срок и период на изпълнение на дейностите; 

   3. средства за финансиране; 

   4. критерии и условия за оценка на проектните предложения; 

   5. допустими за финансиране дейности; 

   6. адрес и телефон за обратна връзка. 

  Съгласно чл. 50 за финансиране по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност могат да кандидатстват: 

   1. хора с увреждания, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения; 

   2. юридически лица, учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с 

увреждане, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения. 

Съгласно чл. 51 не са допустими за финансиране проектни предложения по Националната 

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на: 

   1. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, 

подали невярна, неточна или непълна информация при попълване на изискуемата документация; 

   2. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, 

които към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си към Министерството на труда и 

социалната политика по предходни договори; 

   3. лица, които имат публични задължения, подлежащи на принудително събиране към държавата или 

общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или за 

обезпечение на задълженията или ако задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

  В чл. 52 е указано, че не са допустими за финансиране по Компонент 1 на Националната 

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност дейности: 

   1. свързани със стопанската дейност (инвестиционна, търговска или др.) на кандидатите; 

   2. свързани с придобиване на активи за бъдещото използване в стопанската дейност на кандидатите; 

   3. по проекти, финансирани със средства по други програми на държавата и/или общините със същата 

цел; 

   4. реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението му. 

Съгласно чл. 53 допустими за финансиране по Компонент 2 на Националната програма за 

достъпна жилищна среда и лична мобилност са дейности за приспособяване на лично моторно превозно 

средство, необходими за осигуряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания. 

 В чл. 54 ал.1 е регламентирано, че местните органи на изпълнителната власт съдействат за 

реализиране и популяризиране на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична 

мобилност. 
Съгласно ал. 2 главните архитекти на общините одобряват инвестиционните проекти на 

кандидатите по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 

и издават съответните към тях разрешения за строеж/поставяне, без да събират такси, по реда на чл. 184 

от Закона за устройство на територията. 

  Съгласно чл. 55 в случаите, когато по Компонент 1 на Националната програма за достъпна 

жилищна среда и лична мобилност върху общинска или държавна земя е необходимо изграждане на 

асансьори и/или рампи към съществуващи жилищни сгради с цел осигуряване на равен достъп на хората 

с увреждания до физическата среда на живеене, общините или държавата отстъпват безвъзмездно 

право на строеж по ред, определен в закон. 

  Съгласно чл. 56 ал. 1 Министерството на труда и социалната политика разработва образци на 

формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по Националната програма 

за достъпна жилищна среда и лична мобилност, включително контролни механизми за проследяване 

изпълнението на финансираните дейности. 

В ал. 2 е указано, че образците на формуляри и всички съпътстващи документи се утвърждават 

от министъра на труда и социалната политика и се публикуват при обявяване на процедурата за 

кандидатстване на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. 

Съгласно ал. 3 кандидатите представят в Министерството на труда и социалната политика 

проектни предложения по утвърдени формуляри и съпътстващи документи в обявените срокове. 

Съгласно ал. 4 формулярите, както и документите по ал. 3 се подават на хартиен и на 

електронен носител. 

  Съгласно чл. 57 ал. 1 подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на 

Министерството на труда и социалната политика. 

Съгласно ал. 2 регистърът по ал. 1 съдържа наименование на проектното предложение, 

идентификационен номер, както и информация за актуален статус. 
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Съгласно ал. 3 постъпилите проектни предложения се съхраняват в Министерството на труда и 

социалната политика в 5-годишен срок от приключване на проектните дейности. 

  Съгласно чл. 58 ал. 1 Министърът на труда и социалната политика назначава със заповед 

експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения. 

В ал. 2 е указано, че експертната комисия се състои от нечетен брой членове. 

Съгласно ал. 3 за участие в работата на комисията могат да бъдат привлечени и външни 

експерти. 

Съгласно ал. 4 членовете на експертната комисия и експертите по ал. 3 представят декларации, 

че нямат частен интерес от осъществяването на проектите. 

Съгласно ал. 5  Експертната комисия: 

   1. извършва преценка за административното съответствие на проектните предложения; 

   2. при наличието на непопълнени и/или изменени части от утвърдените формуляри или липсващи 

приложения не разглежда проектното предложение по същество и не го предлага за финансиране; 

   3. при установяване на липсващи документи изисква същите от кандидатстващите лица в 7-дневен 

срок; 

   4. разглежда по същество проектните предложения и класира допуснатите по низходящ ред; 

   5. предлага за финансиране допуснатите проектни предложения до изчерпване на определените 

финансови средства по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. 

Съгласно ал. 6 Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено 

мнозинство. 

В ал. 7 е указано, че експертната комисия изготвя протокол за своята работа, който съдържа: 

1. състав на експертната комисия; 

2. констатации на експертната комисия по всяко от проектните предложения; 

3. предложения за одобрение и отхвърляне на проектните предложения; 

4. предложение за размера на финансиране на одобрените проекти. 

Съгласно ал.8 протоколът се подписва от всички членове на експертната комисия. Към 

протокола се прилагат в писмена форма особените мнения на членовете на комисията, в случай че има 

такива.  

Съгласно ал. 9 Експертната комисия представя на министъра на труда и социалната политика 

протокола в 7-дневен срок от приключването на работата си. 

  Съгласно чл. 59 ал. 1 Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед 

протокола от работата на експертната комисия и определя размера на финансиране на всяко одобрено 

проектно предложение. 

В ал. 2 е указано, че Министърът на труда и социалната политика не одобрява и не разрешава 

финансиране на проектно предложение, предложено от експертната комисия, когато констатира 

нарушение в нейната работа. Отказът се мотивира писмено. 

Съгласно ал. 3 Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й. 

  В чл. 60 ал. 1 е указано, че физическите и юридическите лица, собственици на елементи на 

достъпната среда, сгради и съоръжения, кандидатствали по програмата, се уведомяват писмено в 7-

дневен срок от датата на издаване на заповедта. 

Съгласно ал. 2 Списък на одобрените и неодобрените проектни предложения се публикува на интернет 

страницата на Министерството на труда и социалната политика в 7-дневен срок от датата на издаване на 

заповедта. 

  Съгласно чл. 61 ал. 1 Физическите и юридическите лица, собственици на елементи на 

достъпната среда, сгради и съоръжения, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, са 

длъжни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 60, ал. 1 да представят документ за 

открита банкова сметка или финансова идентификация, заверен от обслужващата банка, в деловодството 

на Министерството на труда и социалната политика. 

Съгласно ал. 2 в едномесечен срок от издаване на заповедта по чл. 59, ал. 1 Министерството на 

труда и социалната политика сключва договор за финансиране на одобреното проектно предложение на 

кандидата. Преди сключване на договора с одобрения кандидат се извършва служебна проверка за 

удостоверяване отсъствието на обстоятелствата по чл. 51, т. 3. 

В ал. 3 е указано, че при неизпълнение на задължението по ал. 1 или при наличие на обстоятелства по ч. 

51, т. 3 Министерството на труда и социалната политика не сключва договор за финансиране на 

одобреното проектно предложение на кандидата. 

   Чл. 62 ал. 1 размерът на финансиране на одобрените проектни предложения, разходването, 

отчитането и възстановяването на предоставените финансови средства, както и взаимните права и 

apis://Base=NARH&DocCode=2024&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109313&ToPar=Art60_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109313&ToPar=Art59_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109313&ToPar=Art51_Pt3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109313&ToPar=Art51_Pt3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109313&ToPar=Art51_Pt3&Type=201/


задължения се уреждат с договор между Министерството на труда и социалната политика и физическите 

и юридическите лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения – 

изпълнители. 

Съгласно ал. 2 Неразделна част от договора по ал. 1 са проектното предложение и всички 

приложения към него. 

Съгласно ал. 3 при настъпването на промени в обстоятелствата изпълнителят на проекта е 

длъжен да уведоми Министерството на труда и социалната политика за промяната в 7-дневен срок от 

настъпването й и да представи съответните документи, доказващи промяната. 

Съгласно ал. 4 Изпълнителят отчита реализирания проект съгласно определените условия и 

срокове в договора пред комисията по чл. 58. 

  В чл. 63 ал. 1 при необходимост от промяна на параметрите на одобрения проект или на 

одобрения начин на изпълнение на проекта по Компонент 2 "Лична мобилност" изпълнителят изпраща в 

Министерството на труда и социалната политика мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и 

обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи. 

Съгласно ал. 2 при необходимост от промяна на параметрите на одобрения проект по 

Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" промяната се извършва преди внасянето на инвестиционния 

проект за одобряване по реда на Закона за устройство на територията, като изпълнителят изпраща в 

Министерството на труда и социалната политика мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и 

обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи. Допуска се разглеждане и одобряване 

на искане за изменения на проекта след издадено разрешение за строеж. Изменения в одобрен 

инвестиционен проект след издадено разрешение за строеж в обхвата на съществените отклонения от 

инвестиционния проект се извършват съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията. 

Съгласно ал. 3 искането по ал. 1 и 2 се представя в деловодството на Министерството на труда и 

социалната политика в 7-дневен срок от настъпване на промени в обстоятелствата. 

Съгласно ал. 4 не се допуска увеличаване на размера на одобреното финансиране. 

  Съгласно чл. 64 ал. 1 Агенцията за хората с увреждания разработва програми и финансира 

проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, 

исторически, спортни и други обекти съгласно чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, които 

се ползват безвъзмездно и по нестопански начин, в рамките на предвидения финансов ресурс за 

съответната бюджетна година. 

В ал. 2 е указано, че изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава 

методика, на базата на която се извършва финансиране на програмите и проектите по ал. 1. 

Съгласно § 2 за 2019 г. информация за процедурата за кандидатстване и подбор на 

работодатели, съответно на органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, се 

обявява на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания в срок до 31 май. 

  Съгласно § 3. работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за 

хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с 

трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в "Държавен вестник". 
 

5. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувана 

НАРЕДБА № 65 от 22.03.2019 г. за лицата, получаващи пазарни 

проучвания 

   Съгласно чл. 1 с Наредбата за лицата, получаващи пазарни проучвания се уреждат: 

   1. факторите, които лицата, получаващи пазарни проучвания, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 

№ 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната 

злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията 

(ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", трябва да вземат 

предвид, когато им се разкрива информация в рамките на пазарно проучване, за да преценят дали 

информацията представлява вътрешна информация; 

   2. мерките, които лицата по т. 1 трябва да вземат предвид, ако им е разкрита вътрешна 

информация, за да спазят чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014; 

3. регистрите, които лицата по т. 1 трябва да съхраняват във връзка с изпълнението на чл. 8 и 10 от 

Регламент (ЕС) № 596/2014. 

  В чл. 2 ал. 1 е указано, че лицето, получаващо пазарни проучвания, създава, прилага и 

поддържа вътрешна процедура, която е подходяща и пропорционална на мащаба, размера и естеството 

на неговата стопанска дейност. 
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Съгласно ал. 2 вътрешната процедура по ал. 1 трябва да е създадена преди получаване на 

пазарно проучване. Лицето, получаващо пазарни проучвания, поддържа актуална вътрешна процедура 

по всяко време. 

Съгласно ал. 3 процедурата по ал. 1 съдържа правила, които гарантират най-малко следното: 

1. когато лицето, получаващо пазарни проучвания, определя конкретно лице или точка за 

контакт за получаване на пазарни проучвания, тази информация е достъпна за разкриващия 

участник на пазара; 

2. информацията, получена по време на пазарно проучване, се съобщава вътрешно само чрез 

предварително определени канали за докладване и на принципа "необходимост да се знае"; 

3. лицето, съответно звеното, на което е възложено да оцени дали лицето, получаващо 

пазарното проучване, притежава вътрешна информация в резултат от пазарното проучване, е ясно 

определено и подходящо обучено за тази цел; 

4. потокът на вътрешна информация, получена по време на пазарно проучване, се управлява 

и контролира в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване, за да може 

лицето, получаващо пазарното проучване, и неговите служители да се съобразят с чл. 8 и 10 от 

Регламент (ЕС) № 596/2014. 

В ал. 4 е указано, че лицето, получаващо пазарни проучвания, гарантира, че служителите, 

които получават и обработват информация, получена по време на пазарно проучване, са подходящо 

обучени относно вътрешната процедура по ал. 1, както и за забраните по чл. 8 и 10 на Регламент 

(ЕС) № 596/2014, произтичащи от притежаването на вътрешна информация. 

Ал. 5 регламентира, че лицето, получаващо пазарни проучвания, провежда периодично 

обучение относно вътрешната процедура по ал. 1 и забраните по чл. 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 

596/2014, произтичащи от притежаването на вътрешна информация, на служителите, които получават и 

обработват информация, получена по време на пазарно проучване. 

Съгласно ал. 6 обучението по ал. 4 трябва да е подходящо и пропорционално на мащаба, 

размера и естеството на стопанската дейност на лицето, получаващо пазарни проучвания. За всяко 

извършено обучение се изготвя документ в писмена форма в деня на провеждането, в който се 

посочват имената на обучаваните и на обучаващите лица, обхватът на проведеното обучение и 

който се подписва от участниците в обучението. 

  Съгласно чл. 3 Лицето, което е определено от разкриващия участник на пазара да получи 

пазарно проучване, преди получаване на пазарното проучване уведомява разкриващия участник на 

пазара дали желае да не получава бъдещи пазарни проучвания относно всякакви възможни сделки или 

определени видове възможни сделки. 

  Съгласно чл. 4 ал. 1 Лицето, получаващо пазарното проучване, самостоятелно извършва 

оценка дали притежава вътрешна информация в резултат от пазарното проучване. Лицето, 

получаващо пазарното проучване, актуализира своята оценка при настъпване на нови обстоятелства. 

В ал. 2 е указано, че при оценката по ал. 1 се вземат предвид както оценката на разкриващия 

участник на пазара дали пазарното проучване включва разкриване на вътрешна информация, така и 

цялата налична информация на лицето, съответно звеното по чл. 2, ал. 3, т. 3, на което е възложена 

оценката, в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване, за извършване на 

тази оценка, включително информация, получена от източници, различни от разкриващия участник на 

пазара. 

Съгласно ал. 3 при извършване на оценката по ал. 1 лицето, на което е възложена оценката, не е 

длъжно да има достъп до информация зад всяка информационна бариера, създадена в рамките на 

организацията на лицето, получаващо пазарното проучване. 

  Съгласно чл. 5 ал. 1 В случай че получи уведомление от разкриващия участник на пазара, че 

информацията, която е разкрита по време на пазарното проучване, вече не е вътрешна информация, 

лицето, получаващо пазарното проучване, извършва самостоятелно оценка дали все още притежава 

вътрешна информация. При извършване на тази оценка се вземат предвид оценката на разкриващия 

участник на пазара и цялата налична информация на лицето, съответно звеното по чл. 2, ал. 3, т. 3, 

получена в рамките на организацията на лицето, получаващо пазарното проучване, и предназначена за 

извършване на тази оценка, включително информация, получена от източници, различни от 

разкриващия участник на пазара. 

В ал. 2 е указано, че при извършване на преценката по ал. 1, лицето, съответно звеното по чл. 2, ал. 3, т. 

3, не е длъжно да има достъп до информация зад всяка информационна бариера, създадена в рамките на 

организацията на лицето, получаващо пазарното проучване. 
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Съгласно чл. 6 когато лицето, получаващо пазарното проучване, е преценило, че притежава 

вътрешна информация в резултат от пазарното проучване, то трябва да определи всички 

емитенти и финансови инструменти, за които счита, че тази вътрешна информация се отнася. 

  В чл. 7 е указано, че когато разкриващият участник на пазара е съставил писмени протоколи или 

бележки на незаписани срещи или незаписани телефонни разговори, лицата, получаващи пазарното 

проучване, следва в срок от пет работни дни след тяхното получаване да: 

1. подпишат тези протоколи или бележки, с което се съгласяват с тяхното съдържание; или 

2. предоставят на разкриващия участник на пазара своя собствена версия на онези надлежно 

подписани протоколи или бележки, с чието съдържание не са съгласни. 

    В чл. 8 ал. 1 е регламентирано, че лицето, получаващо пазарни проучвания, води 

регистри на: 

   1. вътрешните процедури по чл. 2; 

   2. уведомленията по чл. 3; 

   3. оценките по чл. 4 и 5, включително мотивите за тях; 

   4. определените финансови инструменти по чл. 6; 

   5. лицата, които работят за него на основание трудов договор или на които по друг начин е възложено 

изпълнението на задачи, поради което имат достъп до информация, съобщена по време на пазарните 

проучвания, посочена в хронологичен ред за всяко пазарно проучване. 

В ал. 2 е указано, че Регистрите по ал. 1 се водят на траен носител. Всички документи и 

информация, въз основа на които са извършени записите в регистрите по ал. 1, се съхраняват за 

период от най-малко пет години. Информацията в регистрите по ал. 1 се актуализира до края на 

деня, в който лицето, получаващо пазарни проучвания, е узнало съответното обстоятелство. В 

случай че денят на узнаване е неработен, информацията, подлежаща на вписване в регистър по ал. 1, се 

въвежда или актуализира до края на първия работен ден, следващ деня на узнаване. 

  Съгласно § 1 от ДР По смисъла на наредбата "разкриващ участник на пазара" е лице по смисъла 

на чл. 3, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС) № 596/2014. 

  Съгласно § 2 от ЗР Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за прилагане на 

мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и е приета с Решение № 496-Н от 

22.03.2019 г. на Комисията за финансов надзор. 

§ 3. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата. 

 

6. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 25-НС от 30.03.2019 г. относно обявяване на Станислав 

Иванов Стоянов за народен представител от Четвърти изборен район – 

Великотърновски 

С него Станислав Иванов Стоянов се обявява за народен представител в 44-то Народно събрание 

от листата на политическа партия "ГЕРБ" от Четвърти изборен район – Великотърновски. 

 

7. В официалния раздел на ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г. е публикувано  

РЕШЕНИЕ № 26-ЕП на ЦИК от 31.03.2019 г. относно утвърждаване 

образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

 

 

  Относно ДВ, бр. 29 от 08.04.2019 г. / Извънреден/ 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 29 от 08.04.2019 г. е публикуван УКАЗ 

№ 68, съгласно който се обнародва  Закон за изменение на Изборния 

кодекс 
С § 1. в чл. 108, ал. 1, т. 6 думите „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на 

технически носител“ се заличават. 
Съгласно § 2.  чл. 298 ал. 2 се изменя така: 

Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, 

получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. 

С § 3.  чл. 386 ал. 2 се изменя така: 

 Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, 

получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. 

С § 4.  чл. 454 ал. 2 се изменя така: 
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Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, 

получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа. 

Съгласно § 5. в приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така: 

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят 

на гласовете, които е получил, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската 

листа. 

Съгласно § 6. в приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3 се изменя така: 

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят 

на гласовете, които е получил, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската 

листа. 

С § 7. в приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 т. 5.2 се изменя така: 

 Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят 

на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската 

листа. 

Заключителна разпоредба 

Съгласно § 8. законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

 Относно ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 119-ЕП на ЦИК от 10.04.2019 г. относно техническа 

грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019 г. 

С него се допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа, 

както следва: т. 14 се заличава, а следващите точки 15 – 19 съответно се преномерират на 14 – 18. 

 

Относно ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 175 на ЦИК от 17.04.2019 г. относно изменение и 

допълнение на Правилника за организацията на дейността на 

Централната избирателна комисия, структурата и функциите на 

нейната администрация. 

С него е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на 

дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, 

приет с Решение № 1489 от 4.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г., изм. и доп. с Решение № 3406 

от 18.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.  

  

 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на 

Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация 

  Съгласно § 1. в чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 5, изречение първо думата "Закона" се заменя с "изискванията". 

2. В ал.7, изречение второ думите "изискванията на Закона" се заменят с "на изискванията". 

 Съгласно § 2.  чл. 26 ал. 4 се изменя така: 

Председателят или определен от него член обявява резултатите от гласуванията. 

 Съгласно§ 3. в чл. 28 се създава нова ал. 3: 

При отмяна на решението за отхвърляне Централната избирателна комисия приема ново решение с 

мнозинство повече от половината от членовете й. 

 Съгласно параграф единствен от Заключителната разпоредба Правилникът е приет от Централната 

избирателна комисия с Решение № 175 от 17 април 2019 г. и влиза в сила от деня на неговото приемане. 
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