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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 май 2018г. 

 
  Относно ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за туризма, в сила от 4.05.2018 г. 

  

 Със ЗИД се прави промяна на член 22 от закона, като се регламентира, че  организация 

за управление на туристически район се учредява най-малко от: 

 1. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на 

територията на туристическия район; 

 2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района; 

 3. една областна администрация от територията на туристическия район. 

 Предвидено е също така, че учредители могат да са и лицата по чл. 17, ал. 3 от закона. 

В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинеи 2 – 4 се изменят така: 

"(2) В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират най-малко следните 

обстоятелства: 

1. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес; 

телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват 

имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;  

2. обстоятелствата по чл. 22; 

3. номер и дата на решението на общинския съвет за участие на общината в ОУТР; 

4. номер и дата на решението на управителния съвет или общото събрание за участие на 

туристическото сдружение в ОУТР; 

5. обстоятелства, свързани с предмета и целите на ОУТР; 

6. туристическият район на ОУТР, за който се учредява. 

(3) Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и към 

нея се прилагат: 

1. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22; 

2. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет. 

(4) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на 

министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата 

по ал. 2 и 3 заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на 

получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни 

данни и документи." 

2. В ал. 5 думата "заявлението" се заменя със "заявление-декларацията". 

3. Алинея 6 се изменя така: 

"(6) В случаите по ал. 4 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на 

отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи." 

4. В ал. 8 думите "може да откаже" се заменят с "отказва със заповед". 

5. В ал. 9 след думите "учредителния комитет" се добавя "или упълномощеното лице, което 

представлява учредителния комитет". 

  Разпоредбата на чл.29 от закона, придобива следната редакция: 

Чл. 29. (1) Организацията за управление на туристически район се смята за възникнала от 

деня на вписването й в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. 

Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър. 
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(2) Вписването на ОУТР в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на 

туризма въз основа на писмено заявление-декларация, към което се прилагат: 

1. копие на протокола от учредителното събрание; 

2. копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма; 

3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, 

и образец от печата на организацията; 

4. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират 

помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен 

включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително. 

(3) В регистъра по ал. 1 се вписват най-малко наименованието, седалището и адресът на 

управление на ОУТР, предметът на дейност, туристическият район, указание, че организацията се 

учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начинът на представителството й. 

(4) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни от 

издаването на заповедта по ал. 2 вписва ОУТР в Националния туристически регистър и издава 

удостоверение за вписаните обстоятелства. 

В чл. 44 ал. 3 и 4 се изменят така:  

"(3) Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед на 

министъра на туризма при:  

1. депозирано решение на общото събрание; 

2. извършване на дейност, която противоречи на закона. 

(4) Заповедта по ал. 3 се издава по искане на всяко заинтересовано лице в случаите по ал. 3, т. 

1 или служебно от министъра на туризма в случаите по ал. 3, т. 2 – при констатирани нарушения от 

упражнен контрол по реда на чл. 46." 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или 

неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, в сила от 4.05.2018 г. 

С постановлението се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в общ размер 20 

784 639 лв., разпределени, както следва: 

15. трансфер по бюджета на Община Велико Търново в общ размер 888 178 лв., от 

които: 

а) за възстановяване на мост – вилна зона, с. Габровци – 12 864 лв.; 

б) за укрепване на мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци – Пъровци – 76 680 лв.; 

в) за почистване на р. Негованка – 800 м преди (въжен мост) и 200 м след каменен мост в 

центъра на с. Емен – 34 421 лв.; 

г) за почистване на р. Янтра – 350 м преди и 150 м след моста на общинския път между с. 

Леденик и с. Шемшево – четвърти участък – 99 038 лв.; 

д) за почистване на р. Янтра – Леската, 150 м западно от воденицата на с. Леденик – пети 

участък – 116 382 лв.; 

е) за почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра – първи, четвърти и пети 

участък – за първи участък от дъговия железен мост на републикански път I-4 "София – Варна" 

до 50 м след бетонния мост за жп гара Велико Търново – 404 904 лв.; 

ж) за възстановяване на подпорната стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико 

Търново – 143 889 лв.; 

16. трансфер по бюджета на Община Горна Оряховица за ремонтно-възстановителни работи 

на Първото килийно училище към църквата "Св. Георги" – Горна Оряховица – 166 844 лв.; 

 

 Относно ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 38 от 08.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

С § 63. (В сила от 30.04.2018 г. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.). в Закона за държавния служител в 

чл. 29 думите "30 април" се заменят с "15 май", като по този начин срокът за подаване на 

ежегодните декларации за имущество е удължен. Предвидено е, че разпоредбата на §63 влиза в 

сила от 30.04.2018 г. 
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 Относно ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“  

 С § 1. в чл. 3, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „освен в случаите по чл. 6“. 

 С § 2. член 6 се изменя така: 

„Чл. 6. Приложения към нормативен акт, включително към международни договори, ако е 

предвидено в акта, се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен 

вестник“ към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Обнародването на 

интернет страницата на „Държавен вестник“ има същото правно значение, както и 

обнародването в печатно издание на „Държавен вестник“.“ 

С § 3. В чл. 8, т. 1 думите „както и на притурките към него“ се заличават. 

С § 4. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 6“. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 10 май2018 г. за приемане на Наредба за вида и 

изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в 

трудовото досие на работника или служителя 

Съгласно чл. 1. с наредбата се уреждат: 

1. видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника или 

служителя; 

2. изискванията за създаването и изпращането на електронни документи между работника или 

служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване; 

3. изискванията за съхраняването на електронните документи, които са част от трудовото 

досие на работника или служителя. 
 

Съгласно чл. 2.: 

(1) Работодателят може да изгражда, поддържа и/или използва информационни системи за 

създаването и/или съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или 

служителя в съответствие с изискванията на тази наредба, приложимите нормативни актове и 

стандарти, както и приетите от работодателя вътрешни документи за организация на труда в 

предприятието. 

(2) Разходите за изграждането, поддържането и използването на информационна система за 

създаването и/или съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или 

служителя и за обучението му за работа с нея са за сметка на работодателя. 
 

Чл. 3. Когато работодателят създава и съхранява електронни документи в трудовото досие, той е 

длъжен да уведоми работника или служителя. Редът и начинът за уведомяване се определят с 

Правилника за вътрешния трудов ред. 

Чл. 4. (1) В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото 

правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления 

относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение. 

(2) Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото 

правоотношение. 

(3) Всяка една от страните по трудовото правоотношение има право по всяко време да оттегли 

съгласието си да бъде адресат на електронни изявления. 

(4) Електронни изявления между страните по трудовото правоотношение се връчват чрез 

услуга за електронна препоръчана поща. 

(5) Разходите по използването на услуга за електронна препоръчана поща от страна на 

работодателя и от страна на работника или служителя са за сметка на работодателя. 
 

Чл. 5. (1) По искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му 

издаде и да му предостави в електронен вид документи, удостоверяващи факти, свързани с 

трудовото правоотношение, както и електронните документи, съхранявани в трудовото му досие. 

Документите се предоставят по реда на чл. 4, ал. 4. 

(2) По искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срок 14 дни да му издаде 

на хартиен носител преписи от електронните документи, които са част от трудовото му досие. 
 

Чл. 6. (1) Електронните документи, които могат да бъдат част от трудовото досие на работника 

или служителя, са: 

1. едностранни документи, създадени от работодателя; 

2. едностранни документи, създадени от работника или служителя; 
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3. документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение; 

4. документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото 

правоотношение; 

5. други данни и информация, касаещи трудовото правоотношение. 

(2) В Правилника за вътрешния трудов ред се посочват: 

1. видът на документите по ал. 1, които ще се създават и/или съхраняват като електронни документи 

в трудовото досие на работника или служителя; 

2. видът на електронния подпис, който се използва от работниците или служителите. 
 

Чл. 7. (1) Електронните документи се създават съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 

1999/93/ЕО, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 910/2014“, и на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. 

(2) Електронните документи се подписват от работника или служителя с електронен подпис 

съобразно нормативните изисквания и договореното с работодателя. 

(3) Когато работодателят изисква от работника или служителя да се използва квалифициран 

електронен подпис, той е длъжен да осигури механизъм на подписване за своя сметка. 

(4) Документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран 

електронен подпис. 
 

Чл. 8. В електронните документи по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 3 се посочват авторът на документа, 

работодателят и основанието за овластяването на автора, когато той е различен от работодателя. 
 

Чл. 9. (1) Когато работникът или служителят изпраща документи до работодателя по 

електронен път, те се регистрират в информационната система по чл. 2, ал. 1. 

(2) За регистрираните в информационната система електронни документи се генерира и 

изпраща до работника или служителя потвърждение за получаването им. 

(3) Потвърждението съдържа данни за регистрационния номер, часа и датата на получаването. 

Потвърждението се изпраща на посочен от работника или служителя електронен адрес или чрез 

услуга за електронна препоръчана поща. 

(4) Електронни изявления на работодателя по регистрираните в информационната система 

електронни документи, изпратени от работника или служителя, се връчват чрез услуга за 

електронна препоръчана поща. 
 

Чл. 10. Когато се използва информационна система по чл. 2, ал. 1, работодателят осигурява 

механизъм за двуфакторна идентификация при достъп до системата. 

 

Чл. 11. (1) Работодателят няма право да откаже получаването на документ от работник или 

служител на хартиен носител. 

(2) Документите, подадени на хартиен носител, могат да се включват в трудовото досие на 

работника или служителя чрез снемане на електронен образ от тях със сканиращо устройство във 

вид и по начин, позволяващи разчитането и съхранението им. 

(3) Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се 

удостоверява с квалифициран електронен подпис от лицето, извършило снемането, а на 

хартиения носител – със саморъчен подпис. 
 

Чл. 12. (1) Информационната система по чл. 2, ал. 1 трябва да предоставя възможност за: 

1. отчитане и удостоверяване на времето за настъпването на факти с правно значение с точност до 

година, дата, час, минута и секунда с квалифицирано удостоверение за време; 

2. създаване на историческа справка за всички движения, свързани с въвеждане на документи в 

трудовото досие, както и извършваните операции; 

3. установяване на лицата и електронните адреси, от които са извършени операциите по т. 2; 

4. проследяване на историята на отпечатани и предоставени преписи от електронните 

документи в трудовото досие на хартиен носител; 

5. връзка с всички поделения на работодателя за регистриране на подадените при тях документи; 

6. получаването и изпращането на документи чрез услуга за електронна препоръчана поща, 

подписани с електронен подпис; 

7. изготвяне и обмен в електронен формат на справки, сведения или документи. 

(2) Функционалните характеристики на информационната системата не трябва да позволяват 

да се променя фактът на постъпването на документи по електронен път и/или тяхната поредност. 

(3) Всяко действие в системата се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат. 
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Чл. 13. Работодателят осигурява поддържането на информационните системи по чл. 2, ал. 1 по 

начин, който не позволява случайно или незаконно унищожаване на документи и данни в нея и 

не допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение. 
 

Чл. 14. Работодателят осигурява на работника или служителя непрекъснат и безплатен достъп 

до електронните документи от трудовото му досие. 
 

Съгласно допълнителната  разпоредба: 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Едностранни документи, създадени от работодателя“ са длъжностна характеристика, 

заповеди, удостоверения, уверения, справки, служебни бележки, декларации и други, които са от 

значение за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото 

правоотношение. 

2. „Едностранни документи, създадени от работника или служителя“ са молби, заявления, 

декларации, уведомления, съгласия, отчети, искания и други документи, които са от значение за 

възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. 

3. „Документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение“ 

са трудов договор, споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда, допълнително споразумение за 

изменение на съществуващ трудов договор, договор за придобиване на квалификация, договор за 

повишаване на квалификацията и за преквалификация и други документи, които са от значение за 

възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. 

4. „Документи, издадени от трети лица, удостоверяващи факти, свързани с трудовото 

правоотношение“ са документи, които не са създадени от работодателя или работника, или служителя, 

но са от значение за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото 

правоотношение и/или за възникване, ползване и прекратяване на права по него, като: 

а) документи, свързани със здравословното състояние на работника или служителя, издадени от 

компетентни органи, включително медицински свидетелства, болнични листове, решения за определяне 

на работоспособността и необходимостта от трудоустрояване; 

б) документи, издадени от учебни заведения и организации, удостоверяващи придобита степен на 

завършено образование и/или обучение или статут на обучаемо лице, включително дипломи, 

свидетелства, удостоверения, сертификати; 

в) документи, издадени от трети лица, които са от значение за удостоверяване на изпълнени 

задължения на работодателя, включително заверени уведомления и справки по чл. 62, ал. 5 от 

Кодекса на труда от Националната агенция за приходите, постановление за обявяване на 

съществуването на трудово правоотношение по чл. 405а, ал. 1 от Кодекса на труда, запорни 

съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс; 

г) други документи, които са от значение за възникването, съществуването, изменението и 

прекратяването на трудовото правоотношение. 

5. „Услуга за електронна препоръчана поща“ е понятието, определено в чл. 3, т. 36 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014. 

6. „Квалифициран електронен времеви печат“ е понятието, определено в чл. 3, т. 34 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014. 

7. „Двуфакторна идентификация“ е система за осигуряване на достъп до информационна система, 

осигуряваща потвърждаване на идентичността на потребителя чрез второ устройство или през едно 

устройство, но през втори канал от този на осъществяването на достъп. 

8. „Механизъм за двуфакторна идентификация“ е съвкупност от софтуер и хардуер, 

осигуряваща двуфакторна идентификация. 

 

Съгласно § 2. От Заключителната разпоредба - Наредбата се приема на основание чл. 128б, ал. 3 

от Кодекса на труда. 

  

 Относно ДВ, бр. 41 от 18.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 41 от 18.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, в сила от 14.05.2018 г. 

  

С § 1. в преходните и заключителните разпоредби в § 4 се създава ал. 3: 
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  "(3) Задължените лица по чл. 6, ал. 1 и по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби, извън 

тези по ал. 1, подават декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2017 г. в срок 

до 8 юни 2018 г." 

  Съгласно § 2 от ЗР - Законът влиза в сила от 14 май 2018 г. 

   

 Относно ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Кодекса на труда 

 

С § 1. в чл. 114а, ал. 4 изречение второ се изменя така: "Нормалната продължителност на 

работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината 

от нея." 

  С § 2. в чл. 144 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 2: 

"2. за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, 

свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при 

оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, 

свързана със сигурността и опазване на обществения ред;". 

2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7. 

   С § 3. в чл. 146, ал. 3 думите "т. 1 – 3" се заменят с "т. 1 – 4", а с § 4. в чл. 147, ал. 2 думите "т. 1 

– 3" се заменят с "т. 1 – 4". 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

 

В чл. 126, ал. 1 накрая се добавя "с изключение на делата за присъждане на първоначално 

непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск". 

  С § 2. в чл. 432, т. 5 думите "чл. 624, ал. 4" се заменят с "чл. 624б" . 

  С § 3. в чл. 519 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидените за 

това средства по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия 

орган на съответното учреждение. Ако няма такива средства, съответният първостепенен 

ръководител с бюджет предприема необходимите мерки, за да се предвидят най-късно в 

следващия бюджет." 

 Правят се и други промени, свързани с изпълнение на чуждестранни актове въз основа на 

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на 

европейска процедура за искове с малък материален интерес и въз основа на Регламент (ЕО) № 

805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско 

изпълнително основание при безспорни вземания, Спиране или ограничаване на изпълнението по 

смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 

г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на чл. 23 от Регламент 

(ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на 

европейско изпълнително основание при безспорни вземания.  Създава се част осма с чл. 634 – 639 

„Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни 

договори“.  

 С § 10. от Заключителните разпоредби на ЗИД в Административнопроцесуалния кодекс 

в чл. 144 накрая се добавя "с изключение на чл. 61, ал. 2". Тоест ГПК не се прилага субсидиарно за 

приложението на 61, ал. 2 от АПК. 

  С § 11. от Заключителните разпоредби на ЗИД в Закона за задълженията и договорите  се 

създава чл. 116а: 

"116а. Когато вземането е предявено частично, давността се спира или прекъсва само за 

предявената част." 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикувано Решение № 410 от 

10.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12089/2015 г. 

  
 С Решение № 410 от 10.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 12089/2015 г. по жалба на 

Пенсионноосигурителна компания "Доверие", по жалба на Пенсионно дружество "Алианц България", 

по жалба на Пенсионноосигурителна компания "ДСК – Родина" – АД и по жалба на 
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Пенсионноосигурително дружество "Бъдеще" – АД съдът отменя Наредбата за реда за избор за 

осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд 

"Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация, приета с ПМС 

№ 233 от 31.08.2015 г., обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 4.09.2015 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 327 

на МС от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на 

работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на 

национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 

 

     На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 9, ал. 1 от 

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

критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 

346 на Министерския съвет от 2004 г.  Министерският съвет е признал 

 Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" със седалище и адрес 

на управление в София, район "Оборище", бул. Дондуков № 11, ет. 6, вписано в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 10952, том 207, стр. 35, по ф. д. 

12488/2003 г., с ЕФН 2103124888 и БУЛСТАТ 131174523, за представителна организация на 

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

считано от 5 юни 2018 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 

2013 г.), в сила от 25.05.2018 г. 

 

 Отменя се Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни 

мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.), считано от 25 май 2018 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 

2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.), в сила от 1.01.2019 г. 

 

 С § 1. се регламентира, че в декларацията по чл. 6, ал. 1 след думите "и неговите звена" се 

поставя запетая и се добавя "областните администрации – за документи, издавани от кметовете и 

общинските администрации", като така текста считано от 1.01.2019 г. придобива следната 

редакция: 

"Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от 

конвенцията са следните органи: Министерството на правосъдието - за актовете на съдилищата и 

нотариусите, Министерството на образованието, младежта и науката - за образователни и 

удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната 

просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена, областните 

администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации, и 

Министерството на външните работи - за всички останали актове." 

 


