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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 декември 2016г. 
   

 Относно ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 на МС от 24.11.2016 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с 

Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 

 В глава втора се създава чл. 12а, съгласно който застроените имоти – публична държавна 

собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и 

земетресения. 

 Променя се чл.44, ал.1, като се дефинира,че условията на търга, определени в заповедта по чл. 

43, ал. 1, се публикуват поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на 

съответната администрация най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за 

участие, а при последващи търгове - най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията 

за участие. 

 С § 2 от Допълнителните разпоредби се създава т. 4 "Семейство", като е указано, че семейство 

са: 

 а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако 

продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-

годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите 

брак); 

 б) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите 

пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите 

брак). 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 на МС от 29.11.2016 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

 Променя се чл.1, ал.1, като се указва, че с правилника се урежда и редът за заявяване на 

финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране. 

 Алинеи 2 и 3 се изменят така: 

 "(2) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия и контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на: 

 1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 

2, 4 и 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на 

съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници; 

 2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на 

включените сили и средства на единната спасителна система; 

 3. неотложни възстановителни работи; 

 4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ; 

 5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията; 

 6. проверки по жалби и сигнали; 
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 7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по 

повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и 

в размери, определени с правилника; 

 8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите 

лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита 

на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически 

средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации. 

 (3) Лимитът по чл. 56, ал. 2 ЗЗБ за съответната година се определя с постановлението по чл. 92, 

ал. 1 от Закона за публичните финанси." 

 Създава се ал. 4: 

 "(4) Комисията предлага на министъра на финансите размера на лимита по ал. 3 съобразно 

приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните 

работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ." 

 Състава на комисията се увеличава от 15 на 17 члена. Председател на комисията е заместник 

министър-председател, който се определя със заповед на министър-председателя. Председателят 

организира и ръководи работата на комисията. Членове на комисията са министри или заместник-

министри на вътрешните работи, на образованието и науката, на финансите, на труда и социалната 

политика, на регионалното развитие и благоустройството, на отбраната, на външните работи, на 

здравеопазването, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката и на туризма, както и 

представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Поименният 

състав на комисията и секретарят се определят със заповед на министър-председателя по предложение 

на председателя на комисията съгласувано с ръководителите на съответните министерства и 

управителния съвет на НСОРБ. В заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват 

областни управители. 

 За осъществяване на своята дейност комисията провежда редовни и извънредни заседания по 

предварително обявен дневен ред. Редовните заседания се провеждат не по-малко от три пъти годишно. 

При необходимост се провеждат извънредни заседания. 

 Всяко редовно заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от председателя. 

Съобщението за провеждане на заседанието и дневният ред се изпращат на членовете на 

комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6 най-малко 5 работни дни преди датата на 

провеждане. При свикване на извънредно заседание съобщението за провеждане на заседанието и 

дневният ред се изпращат на членовете на комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6 най-

малко един работен ден преди датата на провеждане." 

 В чл. 7 се създава се нова ал. 3: 

 (3) По изключение председателят може да предложи вземане на решение с писмени становища 

от членовете на комисията относно отделно искане за финансиране, докладвано на заседанието. 

Писмените становища се предоставят на секретаря в указания от председателя срок, като решението се 

включва в протокола от заседанието. 

 Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 

 (4) Протоколът с решенията на комисията от всяко заседание се изготвя в срок до 14 дни от 

провеждането на заседанието, като се подписва от председателя или от оправомощения по чл. 6, ал. 2 

член на комисията и от секретаря на комисията. 

 Създава се ал. 5: 

 (5) В 5-дневен срок от подписването секретарят на комисията публикува протоколите от 

заседанията на комисията на електронната страница на ГДПБЗН – МВР 

 Член 8 се изменя така: 

 Чл. 8. (1) Решенията на комисията, с които се предоставят средства от резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия, се одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на председателя на комисията. 

 (2) Контролът по чл. 58 ЗЗБ се осъществява от областните управители въз основа на 

актовете на Министерския съвет по ал. 1. 

 (3) Ежегодно до края на месец май областните управители изпращат в комисията 

информация за осъществения през предходната година контрол по ал. 2, като същата се включва 

и в доклада по чл. 64б, т. 6 ЗЗБ. 

 Член 10 се изменя така: 

 Чл. 10. (1) Секретарят на комисията проверява съответствието на искането за финансиране с 

реда и условията, определени с правилника. 

 (2) Ако искането не е подадено по реда и не съответства на условията на правилника, 

секретарят на комисията уведомява заявителя, че следва да отстрани недостатъците в 30-дневен 
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срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок производството по 

разглеждане на искането ще бъде прекратено. 

 (3) Исканията с нередовност, която не е отстранена в срока и съгласно указанията по ал. 2, се 

внасят за разглеждане на заседание с предложение за прекратяване на производството. 

 (4) На редовните заседания се разглеждат: 

 1. искания, които са постъпили не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на 

заседанието, подадени са по реда на правилника и отговорят на условията, определени с него; 

 2. искания с отстранени нередности в срока по ал. 2, но не по-късно от 30 дни преди датата 

на провеждане на заседанието.  

 (5) Исканията, по които не са взети решения поради изчерпване на финансовите средства, 

се прекратяват, като могат да бъдат разгледани отново през следващата година, но за не повече 

от 2 последователни години. За всяко ново разглеждане вносителят подава в срок до 31 март на 

текущата година искане за подновяване на разглеждането. 

 (6) Информация относно възможността за ново разглеждане на исканията по ал. 5 се 

публикува на електронната страница на ГДПБЗН – МВР. 

 Раздел I има ново заглавие, а именно „Финансиране на превантивни дейности и дейности по 

подготовка за реагиране" 

 В сила от 1.01.2018 г. член 12 се изменя така: 

 Чл. 12. (1) Комисията приема решение за финансиране на проекти за изпълнение на 

превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 

ЗЗБ. 

 (2) Комисията разпределя средствата за финансиране на проектите по ал. 1 съобразно 

приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните 

работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ. 

 (3) Финансирането на проект за изпълнение на дейности по ал. 1 се извършва като допълващо 

финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства 

от други източници в размер, не по-голям от 70 на сто от сумата, необходима за изпълнението на 

проекта. 

 (4) Размерът на средствата, които могат да бъдат отпуснати за финансиране на проект за 

изпълнение на дейности по ал. 1, не може да надвишава 10 на сто от лимита по чл. 1, ал. 3." 

 Член 13 се изменя така: 

 Чл. 13. (1) Исканията за финансиране по чл. 12, ал. 1 се внасят в комисията от съответния 

първостепенен разпоредител с бюджет.  

 (2) Исканията по ал. 1 се внасят от областните управители в случаите, когато изпълнението 

на дейности по чл. 12, ал. 1 е от тяхната компетентност. 

 (3) Към искането за финансиране се прилагат: 

 1. проект и план-график за изпълнение на дейността;  

 2. инвестиционен проект по Закона за устройство на територията и количествено-стойностна 

сметка, ако е приложимо;  

 3. бюджет на дейността съгласно план-графика; 

 4. документи, показващи готовност за започване изпълнението на дейността; 

 5. обосновка от вносителя за сумата по искането за финансиране за предотвратяване, овладяване 

и преодоляване на последиците от бедствия; 

 6. при етапно финансиране за следващ етап се представя отчет по чл. 46 за извършените разходи 

пред комисията и пред министъра на финансите. 

 (4) (В сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) С проекта по ал. 3, т. 1 вносителят трябва да 

покаже:  

 1. постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и 

принос към изпълнението на една или повече от оперативните цели; 

 2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или 

продукт в определената времева рамка; 

 3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или 

повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно 

или общинско ниво; 

 4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите; 

 5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта; 

 6. необходимите разходи за управление на проекта; 

 7. ефективно разходване на финансовите средства. 

     (5) Обосновката по ал. 3, т. 5 съдържа необходимия бюджет за дейността, планирания бюджет 

на компетентния орган, одобрения бюджет на компетентния орган и/или осигурените средства от други 

източници за финансиране за изпълнението на дейността. 
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 (6) Кметовете на общини изпращат копия на исканията за финансиране и на документите 

по ал. 3 до областните управители за становище относно целесъобразността и съответствието им с 

изискванията на ал. 3. 

 (7) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини 

становищата си по ал. 6 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията. 

 (8) Документите по ал. 3 се внасят на хартиен и електронен носител. Разглеждането и 

оценяването им се извършва съгласно хартиения носител.  

 (9) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат: 

 1. актуална декларация за други източници за финансиране през новата година; 

 2. актуални документи по ал. 3, ако е приложимо; 

 3. информация за предприети действия за реализиране предмета на финансиране. 

 Създава се чл. 14а: 

 Чл. 14а. (1) (В сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) Постъпилите искания за финансиране 

на дейности по чл. 12, ал. 1 се оценяват по следните критерии: 

 1. принос за постигането на една или повече от оперативните цели на Националната стратегия за 

намаляване на риска от бедствия съгласно: 

 а) утвърден/разработен план за защита при бедствия; 

 б) приета програма за намаляване на риска от бедствия; 

 в) приет годишен план за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия; 

 г) внесен доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е 

необходимо финансиране през следващата календарна година; 

 д) направен преглед и изготвен годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия, ако е 

приложимо; 

 2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или 

продукт в определената времева рамка, като предвидените дейности са: 

 а) ясно описани; 

 б) постижими; 

 в) обвързани с ясни индикатори за изпълнение на проекта; 

 г) с ясно определена и реалистична времева рамка за изпълнение на дейностите по проекта; 

 3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или 

повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно 

или общинско ниво, като следва: 

 а) да се постига материална промяна, промяна на готовността или способностите за реагиране, а 

не научна разработка; 

 б) резултатът от реализиране на дейността да не е интелектуална собственост; 

 в) резултатът от реализиране на дейността да не се използва за търговски цели или продукти; 

 4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите, като: 

 а) административен капацитет – оценяват се квалификациите и отговорностите на ръководителя 

на проекта и на останалите членове на екипа; 

 б) финансов капацитет – оценява се размерът на осигуреното финансиране от собствения 

бюджет или от други източници;  

 в) оперативен капацитет – оценява се опитът в изпълнението на дейности, сходни на проектните 

и/или в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от различни източници; 

 5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта; 

 6. разходи за управление на проекта; 

 7. ефективно разходване на финансирането. 

 (2) (В сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) При оценяването на исканията за финансиране 

на дейности по ал. 1 се вземат предвид и: 

 1. насоченост към намаляване на повече от един риск; 

 2. взаимодействие с партньори, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия; 

 3. принос към: 

 а) повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура; 

 б) повишаване на ангажираността и отговорността на обществото; 

 в) подобряване на взаимодействието на частите на единната спасителна система; 

 г) повишаване на способностите за реагиране при бедствия; 

 д) подобряване и улесняване на обмена на информация и приемане на ефективни механизми за 

координация; 

 е) повишаване на ангажираността на държавните органи. 

 (3) (В сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) Резултатите от оценяването по ал. 1 и 2 се 

включват в доклада по чл. 9, т. 3. 
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 (4) Показателите за критериите по ал. 1 и процедурата по оценяване се определят по 

предложение на комисията с акт на Министерския съвет. 

 Наименованието на раздел II от глава трета се изменя на „Разплащане на непредвидени разходи 

за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната 

спасителна система" 

 В чл.15, т.1 т. 1 думите "аварийно-възстановителни работи (СНАВР)" се заменят с "аварийни 

работи (СНАР)", а думите "чрез оперативните центрове" се заличават. Точка 2 на чл.15 се изменя така: 

"за обезщетяване на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и 

гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на 

населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически 

средства при бедствия, пожари и извънредни ситуации." 

 Член 17 се изменя така: 

 Органите по чл. 16: 

 1. посочват в искането основанието за извършването на разходите, като прилагат, ако са 

приложими: 

 а) заповед по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 или решение по чл. 50а ЗЗБ за обявяване на бедствено 

положение; 

 б) заповед или решение на Министерския съвет за продължаване, съответно за отмяна, на 

бедственото положение; 

 в) документ от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Районна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за включени сили и средства по реда на чл. 

29, ал. 2, т. 4 ЗЗБ; 

 г) споразумение по чл. 9, ал. 17 ЗЗБ с юридическите лица и едноличните търговци, включени в 

плановете за защита при бедствия; удостоверение съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 8121з-1006 от 24 

август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за 

пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи или други 

удостоверителни документи за използването на допълнителни сили и средства; 

 д) информация за фактическите обстоятелства – събитие, място, време, предприети действия, 

включени сили и средства на единната спасителна система; 

 2. прилагат към искането справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни 

разпоредители с бюджет или държавни предприятия по вид и стойност; непредвидените разходи се 

определят като разлика между сумата на извършените разходи и средствата, осигурени в бюджета; 

 3. прилагат към искането отчет съгласно приложение № 4 към чл. 46, ал. 1 с описи на 

разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни 

предприятия, съдържащи: извършител на разхода, номер на документа и дата (дд/мм/гг) на съставяне на 

документа, стойност на разхода, протоколи; оригиналните разходооправдателни документи се 

съхраняват при прекия извършител, а заверените копия на документите – при второстепенния 

разпоредител или държавното предприятие; 

 4. прилагат към искането заверени за вярно с оригинала копия на разходооправдателните 

документи и протоколите от описите по ал. 1, т. 3 с дата не по-късно от 30 дни след края на действието, 

съответно след отмяната на бедственото положение. 

 (2) Кметовете на общини изпращат копие на искането и на документите по ал. 1 на 

областните управители за получаване на становище относно целесъобразността на извършените 

разходи. 

 (3) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини 

становищата си по ал. 2 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията. 

 (4) Исканията за разплащане на разходите за СНАР се разглеждат по реда на постъпването им. 

 В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

 В ал. 3 т. 1 се изменя така: 

 1. инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, фаза технически или работен 

проект;. 

 Създават се ал. 7 и 8: 

 (7) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат: 

 1. актуални документи по ал. 2 – 4, ако е приложимо; 

 2. информация за предприети действия за реализиране на предмета на финансиране. 

 (8) При етапно финансиране се прилага отчет по чл. 46 за извършените разходи пред комисията 

и пред министъра на финансите. 

 Отменя се чл.25. 

 В чл. 28, ал. 1 думите "заповедта за въвеждане на плана за защита при бедствия" се заменят със 

"заповед по чл. 49, ал. 1 ЗЗБ". 

 В чл. 38, ал. 1 се създава т. 3: 
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 3. заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 50, ал. 1 ЗЗБ за обявяване на бедствено 

положение. 

 В чл. 40, т. 2 след думата "обезщетението" се добавя "и предназначението му за отстраняване на 

вредите съгласно протокола по чл. 37, ал. 3". 

 Глава четвърта "Координиране на помощи и дарения" се отменя. 

 В чл. 44 ал. 2 се изменя така: 

 (2) Промяна на предназначението на предоставените средства от един обект към друг се допуска 

по искане на вносителя и само след решение на комисията, одобрено с акт на Министерския съвет." 

 В чл. 46, ал. 1 се създава изречение второ: 

 "Копия на документите по описа не се прилагат." 

 В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения: 

 1.   Точка 1 се отменя. 

 2. Точка 2 се изменя така: общините възстановяват неусвоените средства по обекти, 

предоставени със съответните актове на Министерския съвет; в платежното нареждане за 

възстановяване се записват актът на Министерския съвет и точката и подточката от приложението към 

него, по които се връщат неусвоените средства;. 

 Исканията, постъпили преди влизането в сила на това постановление, се разглеждат по 

досегашния ред. 

 Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с 

изключение на разпоредбите на § 12, § 13 относно чл. 13, ал. 4, § 14 и § 15 относно чл. 14а, ал. 1 – 3, 

които влизат в сила от 1 януари 2018 г. 
     

 Относно ДВ, бр. 97/06.12.2016г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. е публикувана НАРЕДБА за 

отменяне на Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на 

превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението 

на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 17 от 2015 г.) 

 Отменя се Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен 

контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на 

вътрешните работи (ДВ, бр. 17 от 2015 г.). 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. е публикуван Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017г. 

Съгласно чл. 79. разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 48, се извършват до 

определения размер, с изключение на делегираните бюджети. Промени на разходите за персонал могат 

да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани 

промени между бюджети. Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с 

натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях 

осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с 

бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите 

си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите. При намаляване 

числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго 

финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и 

персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се 

използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на 

изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. 
При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват 

съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка 

и уведомяват министъра на финансите. 

Съгласно чл.  80 бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или 

на общините, не заплащат наеми. 

Съгласно чл.   93. първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат 

в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2017 г. средства за 

реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2016 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 99/13.12.2016г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. е публикувано Постановление № 

347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. 
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С § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за 

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. се правят промени в Постановление № 191 

на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 

191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), като приложението към 

член единствен се изменя така: 

 "Приложение към член единствен 

 Списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

  

  

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 8.11.2016 г. за изменение и допълнение на 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с 

Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. 

 Променя се размера на таксите по раздел Раздел VI. „Такси за нанасяне в кадастъра и за 

справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)“ 

  

 Относно ДВ, бр. 100/16.12.2016г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г. е публикувано Постановление № 

352 на МС от 14.12.2016 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните 

води. 

С постановлението се приема Наредба за ползването на повърхностните води и се отменя 

Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление № 200 на Министерския 

съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.). 

По силата на чл. 36. (1) Когато по реда на чл. 140, ал. 6 ЗВ е установено, че за поддържане 

проводимостта на речното легло е необходимо и изземване на наносни отложения, директорът на 

съответната басейнова дирекция издава на определения изпълнител разрешително за ползване на 

воден обект за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на 

речното легло. 

(2) Разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ се издава в 14-дневен срок от депозиране на 

заявление от избрания изпълнител по реда на чл. 140, ал. 6 ЗВ. 

(3) Към заявлението по ал. 2, което съдържа данни за избрания изпълнител (фирма, единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел (ЕИК), адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, факс), за водния обект – 

предмет на използването, място/места на използването с географски координати, местност, 

териториална единица, код по Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици, се прилагат и: 

1. копие на сключения с областния управител договор по чл. 140, ал. 6 ЗВ; 

2. копие на технически проект за изземването по чл. 140, ал. 7 ЗВ; 

3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имота, където ще се депонира 

иззетият материал; 

4. действащ акт на компетентния орган по околна среда за съгласуване на дейността; 

5. документ за платена такса за издаване на разрешителното. 

(4) Когато заявлението не е комплектувано съгласно изискванията на ал. 3, директорът на 

басейновата дирекция указва писмено на заявителя да отстрани несъответствията в срок до един месец. 

(5) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и 

не се открива процедура за издаване на разрешително, за което заявителят се уведомява писмено. 

Чл. 37. Разрешителното за ползване на воден обект по чл. 140, ал. 7 ЗВ съдържа: 

1. наименование на органа, който го издава; 

2. номер и дата на издаване на акта; 

3. правни и фактически основания за издаване на акта; 

4. фирма, седалище, ЕИК на титуляря; 

5. цел на ползването; 

6. воден обект и водно тяло – предмет на ползването; 

7. място/места на ползването, местност, административно-териториална и териториална 

единица, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните 

единици, географски координати – за всяко място на ползване; 

8. схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване; 

9. място на депониране на иззетите наносни отложения; 

10. срок на действие на разрешителното – съгласно срока за изпълнение на договора; 
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11. контролиращ орган; 

12. условия, при които се предоставя правото на ползване на водния обект. 

Чл. 38. Техническият проект за изземването по чл. 140, ал. 7 ЗВ съдържа: 

1. определения участък, от който ще се изземват наносни отложения; 

2. надлъжен профил на заявения участък/участъци; 

3. напречни профили; 

4. обем на наличните наносни отложения; 

5. схема на опорната геодезична мрежа с основен репер; 

6. транспортна схема на извозване на материалите; 

7. място за депониране на иззетия материал извън границите на водния обект; 

8. количествено-стойностна сметка на дейността по изземване и депониране. 

Чл. 39. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен 

воден обект за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от 

храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, към заявлението и 

документите по чл. 3 се прилага и проект за дейността, който съдържа: 

1. характеристика и описание на дейността; 

2. график и срок за осъществяване на дейността; 

3. режим на работа; 

4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината; 

5. договор за предаване на отпадъците в инсталация/съоръжение за третирането им. 

Съгласно чл.41, ал.7 в разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за 

изземване на наносни отложения, включително в разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ, в 

условията, при които се предоставя правото за ползване, се вписват приложимите за конкретния 

случай изисквания за: 

1. технологията и организацията на изземването; 

2. начин на изземване – да започва от долния край на участъка и да продължава нагоре по 

течението на реката, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение, с възможно най-голяма 

широчина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока към бреговете, до 

достигане на проектната кота; 

3. график на изземването и режим на работа; 

4. да не създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните 

акватории; 

5. периода на изземване – всички дейности във водния обект да се извършват извън периода 

на размножаване на рибната фауна (април – юни включително); 

6. недопускане на замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти; 

зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън 

границите на водния обект; 

7. опазване на съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения; 

8. спазване на други изисквания за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите 

на културното наследство; 

9. недепониране на материал в границите на водния обект;  

10. изграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък, схема на 

мрежата с основен репер и подробни точки с изключение на разрешителните за изземване на наносни 

отложения от река Дунав, когато се използват плавателни съдове; 

11. представяне на информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от 

министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновата дирекция и 

на МОСВ – ежегодно към 31 януари на следващата година, с изключение на разрешителните, издадени 

съгласно чл. 140, ал. 7 ЗВ; 

12. представяне до края на март на следващата година на годишен доклад, съдържащ 

геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, 

заверен от правоспособно лице с квалификация "магистър-инженер" по съответната специалност, с 

изключение на разрешителните по чл. 140, ал. 7 ЗВ и разрешителните за изземване на наносни 

отложения от река Дунав при използване на плавателни съдове; 

13. представяне до края на март на следващата година на годишен доклад, съдържащ справка 

за количеството на иззетите през годината наносни отложения, определени в тонове – за изземване на 

наносни отложения от река Дунав при използване на плавателни съдове; справката се изготвя в 

съответствие със съставените в процеса на изземването, транспортирането и разтоварването документи 

– товарни разписки, генерални декларации и генерални актове;  

14. разтоварването на наносни отложения да се извършва на пристанища по чл. 103 от Закона 

за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – за 
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разрешителните за изземване на наносни отложения от река Дунав при използване на плавателни 

съдове; 

15. при използване на плаващо съоръжение за изземване на наносни отложения от река 

Дунав депонирането им може да се извършва и на определените с географски координати в 

разрешителните депа; 

16. представяне на докладите по т. 12 и 13 в съответната басейнова дирекция; за 

разрешителните за изземване на наносни отложения от река Дунав докладите се представят и в 

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". 

Чл. 42. (1) Измерването обема на иззетите наносни отложения с изключение на 

изземването на наносни отложения от река Дунав при използване на плавателни съдове се 

осъществява чрез: 

1. изградена трайна опорна и работна геодезична мрежа в разрешения участък; 

2. надлъжен профил на разрешения участък от реката (по талвега); 

3. напречни профили с максимално разстояние между тях 50,0 m – за прав участък на реката, 

и с максимално разстояние между тях 25,0 m – за всяка крива на реката (L – m). 

(2) За всеки напречен профил се определя площта на напречното сечение на отложените 

наносни отложения (F – m
2
). 

(3) Обемът на наличните наносни отложения между два съседни напречни профила се 

изчислява, като разстоянието между тях (L) се умножи по средната стойност на площта на профилите – 

Q = Fср L (m
3
). 

(4) Общият обем на наличните наносни отложения в разрешения участък е равен на сумата от 

обемите на наличните наносни отложения между отделните профили. 

Съгласно чл. 52. (1) Разрешителните по чл. 140, ал. 7 ЗВ се издават за срока на 

изпълнение на договора, сключен между лицето, избрано за изпълнител на тези дейности, и 

областния управител. 

(2) Срокът на действие на разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ може да се продължи по 

заявление на титуляря, при условие че е продължен срокът за изпълнение на договора по ал. 1. 

Заявлението се подава преди изтичането на срока на действие на разрешителното. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат доказателства, удостоверяващи продължаването на 

срока за изпълнение на договора по ал. 1. 

(4) Директорът на басейновата дирекция се произнася с решение по заявлението по ал. 2 в 

срок до 7 работни дни от получаването му.  

(5) Когато заявлението по ал. 2 не отговаря на изискванията на ал. 3, директорът на 

басейновата дирекция указва писмено на заявителя да отстрани несъответствието в срок до 7 дни.  

(6) Директорът на басейновата дирекция отказва продължаване срока на действие на 

разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ при наличието на някое от следните обстоятелства: 

1. заявлението е подадено след изтичане на срока на действие на разрешителното; 

2. не е налице продължаване на срока за изпълнение на договора по ал. 1; 

3. не е отстранено несъответствието по ал. 5. 

Чл. 53. Действието на разрешителното по чл. 140, ал. 7 ЗВ се прекратява със: 

1. изтичането на срока му на действие, преди да е подадено заявление за продължаването му; 

2. изтичането на срока му на действие, когато заявлението за продължаване е подадено в 

срока по чл. 52, ал. 2, но липсва продължаване на срока за изпълнение на договора по чл. 52, ал. 1; 

3. изпълнението/прекратяването на договора по чл. 52, ал. 1;  

4. влизането в сила или допускането на предварително изпълнение на решението за отнемане 

на разрешителното; 

5. изтичането на срока му на действие и влизането в сила или допускането на предварително 

изпълнение на решението за отказ за продължаване на разрешителното – за случаите, които не попадат 

в хипотезите на т. 1 – 4. 

Чл. 54. Директорът на басейнова дирекция може да отнеме разрешителното по чл. 140, ал. 7 

ЗВ при установено неизпълнение/нарушение на едно или повече от условията му. 

Чл. 55. Директорът на басейнова дирекция може да измени служебно разрешителното по чл. 

140, ал. 7 ЗВ, когато независимо от спазването на условията му се установи противоречие с обществени 

интереси по смисъла на чл. 49 ЗВ. 

Съгласно чл. 79, ал.1 когато съоръжение по чл. 74, ал. 1 /бентовете и праговете в 

некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните 

образувания/ не е технически изправно и/или не изпълнява своето предназначение и нарушава 

проводимостта и/или представлява заплаха за функционалността на други съоръжения и 

неговата реконструкция и рехабилитация е финансово или технически необоснована, се 

пристъпва към ликвидацията му. 

apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84124&ToPar=Art52_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84124&ToPar=Art52_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84124&ToPar=Art52_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art140_Al7&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art49&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84124&ToPar=Art74_Al1&Type=201/


5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

(2) Към ликвидация се пристъпва по предложение на собственика или по преценка на басейновата 

дирекция след оценка на състоянието на съоръжението, доказваща обстоятелствата по ал. 1. 

(3) Реконструкцията, рехабилитацията и ликвидирането на съоръжение се извършват от 

собственика, а при неустановен конкретен собственик – от областния управител, при спазване на 

действащата нормативна уредба, без дейността по ликвидиране да доведе до нарушаване на 

проводимостта на речното легло. Ликвидацията се извършва в съответствие с изготвен от 

правоспособен магистър-инженер проект, съгласуван от съответната басейнова дирекция. 

(4) Копие от протокола за извършената ликвидация се изпраща в съответната басейнова 

дирекция. 

 

 Относно ДВ, бр. 103/27.12.2016г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. е публикувано Постановление № 

372 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна 

заплата за страната, в сила от 01.01.2017г. 

 С постановлението се определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна 

работна заплата за страната, в размер на 460 лв. и на минималната часова работна заплата - 2,77 

лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. 

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. 

Съгласно §1 от ПРЗ, необходимите средства за изпълнението на постановлението в 

организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се 

осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи. 

  С § 2 в чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово 

осигуряване на някои дейности в бюджетните организации думите "420 лв. от 1 януари 2016 г." се 

заменят с "460 лв. от 1 януари 2017 г.". 

  С § 3  в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 

числата "420", "430", "440" и "450" се заменят с "460". 

  Съгласно § 4 до приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. 

субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална 

работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 

януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,77 лв. 

часова работна заплата. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. е публикувано Постановление № 

373 на МС от 22.12.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 

Приет е Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадали от престъпления. 

  

Относно ДВ, бр. 104/29.12.2016г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. е публикувано Постановление № 

374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. 

Съгласно чл. 33, ал.1 средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2017 г. се разходват при спазване на приложимите правила за държавните помощи въз 

основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Определя се лимит в размер 15 на сто от 

средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия 

като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация 

и/или осигурените средства от други източници. Неусвоените средства от приключени обекти, 
отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с 

бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези 

суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 

Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са 

приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита 

банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и 
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защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка 

до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са 

предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния 

бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се 

отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери. Въз основа 

на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 

суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в 

резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. 

Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини. 

Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1. Наличните към 31 

декември 2017 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се 

разходват през 2018 г. за обектите, за които са предоставени. Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за 

разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети. 

  По силата на чл. 37, ал.1 бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в 

сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в 

Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по 

бюджетни програми. Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите 

по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите. 

 Съгласно чл. 38 разходите за представителни цели на бюджетните организации се 

определят, както следва: 

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и 

колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление; 

2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар 

на Министерския съвет в случай на упълномощаване; 

3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 90 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 

По силата на чл. 40, ал. 1 средствата за социално-битово и културно обслужване на 

персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни 

вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка. Средствата 

за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в 

размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", 

Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона 

за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства 

за основни заплати. Определянето, разходването и отчитането на тези средства се извършват чрез 

съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Тази сума включва дължимите 

осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация. Начинът на използване на 

средствата се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. 

Съгласно чл. 58, ал.1 министърът на финансите може да не одобри смени на 

обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез 

системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни 

причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване. 

Във връзка с изискването на чл. 70  с оглед осигуряване на ефективно управление на 

публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, 

финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от 

държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския 

съюз, следва да прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми. 

  

Относно ДВ, бр. 105/30.12.2016г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Кодекса на труда 

  С §1-§4 се регламентира основно реда и начините за командироване на работници извън 

страната, както и възможността представители на синдикалните организации да представляват пред 

съда работници, които са командировани. 

С §5 се създава нова ал.3 на чл. 128б, която регламентира, че част от документите по ал. 2 

/тези във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото 

правоотношение/ могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и 

изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет. 
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С § 6 в чл. 154 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, 

съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са 

неприсъствени." 
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

"(3) Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за 

оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други 

особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на 

признателност." 

 С § 11 се създава се глава двадесета от чл. 417  до 422 със следното заглавие 

„административно сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазар и 

трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително 

такси и начисления“ 

С § 17 от ПЗР в Закона за държавния служител в чл. 55 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, 

съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени." 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

"(3) Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за 

оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено 

значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност." 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за енергийната ефективност. 

С § 17 и §18 в чл. 38 и чл.39 се правят следните изменения:  

Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 

250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране с 

изключение на: 

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната; 

2. временните сгради с планирано време за използване до две години; 

3. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, 

използвани за селскостопанска дейност; 

4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение; 

5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като 

алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-

малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване; 

6. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м. 

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, 

могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото 

изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не води до нарушаване на 

архитектурните и/или художествените характеристики на сградата. 

(3) (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ). 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) Собствениците на сгради за обществено обслужване са 

длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на енергийно 

потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата на приемане на 

резултатите от обследването. 

(5) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) Собствениците на сгради с разгъната застроена площ 

над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да 

поставят сертификата на видно място в сградата. 

  Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) До издаването на сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, енергийните характеристики се удостоверяват със 

сертификат за енергийни характеристики на нова сграда. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият 

при условията и по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сграда в 

експлоатация в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в 

експлоатация. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда 

в експлоатация се актуализира при извършването на следните дейности, водещи до промяна на 

енергийните характеристики на сградата: 
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1. преустройство; 

2. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, когато се обхващат над 25 

на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 при продажба на сграда по чл. 38, ал. 1 /сградите за обществено 

обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м/ продавачът предоставя на 

купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на 

самостоятелен обект в сграда – заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на 

сградата. Съгласно ал.2 при отдаване под наем на сграда по чл. 38, ал. 1 или на самостоятелен 

обект в сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни 

характеристики на сградата. Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за 

енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея е обявена за продажба или за отдаване под 

наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m2, посочен в 

сертификата, се отбелязва във всички обяви. Преди сключването на договора за продажба или за 

наем продавачът, съответно наемодателят, предоставя за запознаване сертификата на купувача, 

съответно на наемателя. 

Регламентирано е с  чл. 42, че лицата, които извършват обследване и сертифициране на 

сгради, издават сертификат за енергийни характеристики на сградата. 

  По силата на чл. 43, ал.1 обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на 

сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на 

оценки за енергийни спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, 

които: 

1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава – 

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

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9; 

3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които 

отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9 и: 

а) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) имат средно техническо образование, висше образование 

или придобита научна степен в област на висшето образование "Технически науки", завършено или 

признато в Република България, или средно техническо образование, висше образование или придобита 

научна степен в еквивалентна област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския 

съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или в Конфедерация Швейцария; 

б) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) имат придобит стаж по специалността след завършване на 

образованието – не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 

три години за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко от две 

години за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" и за лицата с научна степен; 

в) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) притежават удостоверение за успешно положен изпит за 

повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висши училища, 

обучаващи по специалности в област на висшето образование "Технически науки", професионални 

направления "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Архитектура, строителство 

и геодезия", акредитирани по Закона за висшето образование, или по специалности в еквивалентни 

област на висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното 

законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. 

(2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания 

за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с 

изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се 

извършват и от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, които: 

1. са физически лица – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на 

изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9; 

2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9; 

3. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) имат средно техническо образование, висше образование 

или придобита научна степен в област на висшето образование "Технически науки", завършено или 

признато в Република България, или средно техническо образование, висше образование или придобита 

научна степен в еквивалентна област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския 

съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или в Конфедерация Швейцария; 

4. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) имат придобит стаж по специалността след завършване на 

образованието – не по-малко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 
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три години за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко от две 

години за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" и за лицата с научна степен; 

5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г. ) притежават удостоверение за успешно положен изпит за 

повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във висши училища, 

обучаващи по специалности в област на висшето образование "Технически науки", професионални 

направления "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Архитектура, строителство 

и геодезия", акредитирани по реда на Закона за висшето образование, или по специалности в 

еквивалентни област на висше образование и професионални направления, акредитирани по 

съответното законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация 

Швейцария. 

С § 23. в чл. 50 ал. 2 се изменя така: 

"(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните 

инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна 

ефективност веднъж на:  

1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с 

единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително; 

2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо 

гориво с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително, и на природен газ с 

единична номинална мощност над 100 kW;  

3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо 

гориво с единична номинална мощност над 100 kW." 

С разпоредбата на § 27 член 63 се изменя така: 

"Чл. 63. (1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради – публична 

държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи 

за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на 

енергийната ефективност. 

(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  

1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2 /това са програми по 

енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4./, 

както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, 

заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 – от собствениците на сгради – публична държавна или 

общинска собственост, и собствениците на системи за външно изкуствено осветление; 

2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове енергии – 

от собствениците на предприятия и промишлени системи;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от задължените лица по 

ал. 1; 

4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и 

продаваната енергия, и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания – от задължените лица по чл. 14, ал. 4. 

(3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на 

енергийната ефективност. 

(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация за изпълнението на дейности по ал. 2 и се 

представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане. 

(5) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета на 

съответната община информация за количествата на продадената на крайните клиенти енергия на 

територията на общината за предходната година. 

(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи и на кметовете на общините се представят в 

агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5. 

(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

агенцията." 

 С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при 

условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и се поддържа национална информационна 

система за състоянието на енергийната ефективност в Република България, като в същата е предвидено 

да се съдържа и информация относно актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 – 6; програмите по чл. 12, ал. 2 

и предвидените по чл. 12, ал. 4 средства за изпълнението им и отчетите по чл. 63, ал. 3. 

 Регламентира се, че на собственик на сграда за обществено обслужване, който не 

изпълни задължението си по чл. 38, ал. 1 /да извърши задължително обследване и сертифициране на 

сграда за обществено обслужване, която е в експлоатация и има разгъната застроена площ над 250 кв. 

м/, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв. 
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Регламентира се с чл. 107, че. на лице по чл. 63, ал. 1 /в това число на собствениците на 

сгради – публична държавна собственост/, което не изпълни задължението за представяне в 

агенцията на отчетите по чл. 63, ал. 3 в срока по чл. 63, ал. 4, се налага глоба от 500 до 1000 лв. 

или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за управление на отпадъците 

 С §6 от ЗИД на ЗУО се извършват промени в чл.11 на закона,, както следва: 

 В ал. 1 се регламентира, че възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла 

на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение 

на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на 

строителни отпадъци в случаите, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4. 

 Строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на 

Закона за устройство на територията са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, 

реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. 

 Случаите, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 са и отпадъците по приложение № 1, 

образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа, 

съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

 Съгласно Приложение 1, това са следните отпадъци: 

Приложение № 1 
към чл. 3, т. 1 и 2  

I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Код на отпадъка съгласно 

наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО за 

класификация на отпадъците 

Наименование на неопасните СО 

1 2 

17 01  Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия  

17 01 01  бетон  

17 01 02  тухли  

17 01 03  керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия  

17 01 07  
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 02  Дървесен материал, стъкло и пластмаса  

17 02 01  дървесен материал  

17 02 02  стъкло  

17 02 03  пластмаса  

17 03  Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти  

17 03 02  асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 

17 04  Метали (включително техните сплави)  

17 04 01  мед, бронз, месинг 

17 04 02  алуминий 

17 04 03  олово 

17 04 04  цинк 

17 04 05  желязо и стомана 

17 04 06  калай  

17 04 07  смеси от метали  

17 04 11  кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

17 05  
Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани 

земни маси  

17 05 04  почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03  

17 05 06  изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* 

17 05 08  баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07* 

17 06  Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали  

17 06 04  изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03  

17 08  Строителни материали на основата на гипс  

17 08 02  строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 

17 09  Други отпадъци от строителство и събаряне  

17 09 04  
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 

02 и 17 09 03 

  

 До сега във връзка с ал.2 на чл.11 от закона такъв план не се е изисквал за: 

  1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 

     2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-

малка от 500 кв. м; 
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      3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

      4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато 

тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен 

орган. 

 С отпадането на ал.2 на чл.11 обаче, план вече ще се изисква да бъде съставян от 

възложителите и в горепосочените случаи. 

 В чл.11 и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали се регламентира съдържанието, реда за изготвяне, 

съгласуване и контрол на изготвените планове. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. е публикуван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита от дискриминация 

С § 1 в чл. 4 ал. 3 се изменя така: 

"(3) Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, 

ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко 

благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от 

привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или 

практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са 

подходящи и необходими." 

С § 2 в § 1 от допълнителните разпоредби т. 7 се изменя така: 

"7. "Неблагоприятно третиране" е всеки акт, действие или бездействие, които водят до по-

малко благоприятно третиране на едно лице спрямо друго въз основа на признаците по чл. 4, ал. 1 или 

могат да поставят лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, в особено неблагоприятно 

положение в сравнение с други лица." 

 

5. В официалния раздел на ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. е публикувана Наредба № 4 от 

21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на 

консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности. 

 С тази наредбата се определят обхватът и съдържанието на документациите по извършване 

на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности, включващи: 

 1. предварителни проучвания и задания за проектиране; 

 2. програми и инвестиционни проекти за консервация, реставрация, експониране и 

адаптация на недвижими културни ценности. 
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