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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 март 2014г. 

 

Относно ДВ бр.19/05.03.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 19/05.03.2014г. е обнародван нов Изборен кодекс. 

С него се регламентира произвеждането на избори на народни представители за 

Народно събрание и за Велико народно събрание, за членове на Европейския парламент 

от Република България, президент и вицепрезидент на републиката и за общински 

съветници и кметове. Със законът са вменени много задължения за областен управител, 

като по съществените от тях посочвам в настоящия доклад. 

При областния управител се провеждат консултации за определяне на състава на 

Районни избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители 

за Народно събрание и за Велико народно събрание, за членове на Европейския 

парламент от Република България, Президент и Вицепрезидент на Републиката. 

Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават 

публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-

късно от три дни преди провеждането им. В консултациите участват парламентарно 

представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с 

техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, 

но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии 

и коалиции.  

При консултациите партиите и коалициите представят: 

1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което 

съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в 

комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; 

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към 

датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с 

което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или 

коалицията; 

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в 

консултациите участват упълномощени лица. 

Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните 

членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК 

или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече 

от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия. 

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се 

подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато 

протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. 

Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. 
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Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в 

консултациите, областният управител не по-късно от 55 дни преди изборния ден 

изпраща на Централната избирателна комисия документите по чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК. 

Когато е постигнато съгласие, областният управител представя в Централната 

избирателна комисия: 

1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със 

списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен 

граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или 

коалицията, която ги предлага; 

2. документите по чл.60, ал. 3 и 4 от ИК, представени от партиите и коалициите; 

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и 

коалициите, включително и писмените им възражения; 

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на 

оповестяването му. 

Областният управител прави предложението не по-късно от 55 дни преди 

изборния ден. 

Когато областният управител не е направил предложение в посочения срок, той 

изпраща незабавно документите в Централната избирателна комисия. 

В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия 

назначава районната избирателна комисия по предложението на областния управител. 

В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е 

направил предложение, Централната избирателна комисия назначава районната 

избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите. 

След провеждане на консултации при кмета на общината за назначаването на 

общинска избирателна комиссия, същия следва да направи предложение до 

Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Когато 

кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил 

предложение в посочения срок, областният управител прави предложение въз основа на 

документите по ал. 3, 4 и 5 на чл. 75 от ИК, не по-късно от 52 дни преди изборния ден. 

В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия 

назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината,  

или на областния управител. 

В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е 

направил предложение в срок не по-късно от 52 дни преди изборния ден, Централната 

избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по направените 

предложения на партиите и коалициите. 

Чл. 185 от ИК регламентира забрана за поставянето на предизборни агитационни 

материали извън предизборната кампания. Сигнали за поставените предизборни 

агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на 

общината, района или кметството. Заповедта за премахване на предизборните 

агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или 

кметството или от областния управител. Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е 

материалът. В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, 

не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от 

областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при 

необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на 

вътрешните работи. 

Съгласно Чл. 473 от ИК на лице, което наруши забраната по чл. 185 от ИК, се 

налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато 

нарушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 

3000 до 10 000 лв. Актовете за установяване на нарушението се съставят от длъжностни 
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лица, оправомощени от областния управител или от кмета на общината. Наказателните 

постановления се издават от областния управител или от кмета на общината. 

 В чл.186 от ИК, ал. 2 е указано, че агитационните материали, поставени или 

разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен 

район (район) или които се отнасят за повече от един изборен район (район), се 

премахват или изземват от областния управител по решение на Централната 

избирателна комисия. 

В Чл. 496 от ИК е регламентироно, че актовете за установяване на нарушенията 

по чл. 470, 471, 474, 475, чл. 480 – 495 от ИК се съставят по решение на съответната 

избирателна комисия в съответствие с правомощията й в тридневен срок от получаване 

на жалбата или сигнала за нарушението. Съответната избирателна комисия в 

съответствие с правомощията си може да съставя актовете за установяване на 

нарушенията по изречение първо и по своя инициатива. 

Наказателните постановления се издават от областните управители по 

местоизвършване на нарушението в тридневен срок от получаване на преписката. Ако 

актът е срещу областния управител, наказателното постановление се издава от 

определен от Министерския съвет министър. 

В ал. 4 на чл. 296 от ИК е регламентирано,  че изборните книжа и материали на 

районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната 

избирателна комисия, и екземплярите от протоколите на секционните избирателни 

комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната 

администрация, на чиято територия е разположена комисията. В ал.(5) на същия член е 

посочено, че изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации 

до следващите избори. 

 

  Относно ДВ бр.25/18.03.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 25/18.03.2014г. е обнародвано Постановление № 

59 на МС от 14.03.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г.  

С него се променя чл. 8 от Правилника, както следва: 

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

държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия, се одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на 

вътрешните работи. 

(2) След одобряване от Министерския съвет комисията предоставя решенията по 

ал. 1 на Министерството на финансите, на Сметната палата и на съответния 

първостепенен разпоредител с бюджет за тяхното изпълнение. Секретарят на комисията 

публикува протоколите и решенията на електронната страница на ГДПБЗН – МВР. 

(3) Секретарят на комисията предоставя извлечения от решенията/протоколите 

по ал. 2 на областните управители в частта за финансираните обекти на територията на 

съответната област за осъществяване на контрола по изпълнението на решенията по чл. 

58 от Закона за защита при бедствия. 

(4) Първостепенните разпоредители с бюджет – част от държавния бюджет, 

извършват съответните промени по бюджетите си на основание на акта на 

Министерския съвет за одобряване решенията на комисията, включително в случаите, 

когато крайните получатели на сумите не са бюджетни предприятия. 

(5) Министърът на финансите извършва съответните промени по бюджетните 

взаимоотношения на общините на основание акта на Министерския съвет по ал. 1." 
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В предишната редакция на чл. 15 от Правилника е било предвидено, че 

Комисията взема решение за предоставяне на средства за възстановяване на извършени 

непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

(СНАВР) при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили и средства на 

единната спасителна система. С промените  в ДВ бр. 25/2014г. чрез ал. 2 на същия член 

се предвиждат средства за възстановяване на извършени непредвидени разходи и на 

органите на изпълнителната 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. 

Ал. 1 на чл. 28 от Правилника се изменя така: 

„В срок до шест месеца от бедствието кметовете на общини изпращат в 

комисията и на съответния областен управител заверено копие от заповедта за 

въвеждане на плана за защита при бедствия и информация, в която се посочва броят на 

засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях и списък с адресите им.» 

До настоящия момент такова уведомяване на областния управител не беше 

регламентирано. 

  

 ДВ бр.27/25.03.2014г. 

В официалния раздел на ДВ бр. 27/25.03.2014г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  

С него се променя ал. 1 на чл. 27 от Закона, както следва: 

"(1) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват 

комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души» 

До настоящия момент нямаше предвиден минимален брой членове на състава 

на комитета по условия на труд. С оглед обстоятелството, че със Заповед на областен 

управител №РД01-05-36/17.03.2014г., състава на комитета е от четирима членове, 

същия отговаря като брой и на новите законови изисквания. 

Отпаднала е ал.3 от същия член, който регламентираше срока на мандата на 

представителите на работещите, който беше 4-годишен, както и факта, че предсрочното 

му прекратяване може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на 

работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от 

присъстващите на общото събрание. Тези обстоятелства са уредени в създадения нов 

Чл. 28а., който гласи: 

«(1) Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и 

заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото 

събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години. 

(2) Предсрочно прекратяване на срока по ал. 1 може да се поиска най-малко 

от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с 

мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.» 

В чл. 30, ал.3 е доуточнено, че заместник-председателят на комитета по 

условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в 

групата по условия на труд имат право, както следва: 

«1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението; 

2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички 

въпроси в областта на здравето и безопасността; 

3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на 

причините за професионални болести; 

4. да участват при разработването на проектите на вътрешни правилници и 

наредби в областта на здравословни и безопасни условия на труд, за което 

работодателят задължително ги поканва; 
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5. да изискат от работодателя или от органа по безопасност и здраве в 

предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват 

използването на опасни химични вещества и смеси.» 

Тези лица от своя страна са длъжни: 

«1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и 

да следят за спазването им; 

2. при констатиранe нa нарушения или неизпълнение на задължения за 

осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да 

предложат съответни мерки; 

3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението 

на дейностите; 

4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети 

лица информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността 

им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на 

работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им; 

5. за задълженията по т. 4 да подписват декларация за неразгласяване на 

информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните 

правомощия.» 
 

  Създаден е нов чл. 30б, с който се задължава Работодателят да осигурява на 

представителите в комитетите и групите по условия на труд необходимите условия, 

средства и време за изпълнение на техните права и функции, както и съответното 

обучение и квалификация, което се провежда в рамките на работното време, без това да 

се отразява на размера на трудовото им възнаграждение. 

Представителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат 

поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Изменен е и чл. 333 от Кодекса на труда, като в ал. 1 на същия е предвидено, 

че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може 

да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен 

случай работник или служител, който е избран за представител на работещите по 

безопасност и здраве при работа от общото събрание, за времето, докато има такова 

качество /т.5а/. 

Публикуван е и Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. 

С него се изменят, както следва: 

Чл.149, ал.(2), който в предишната си редакция сочеше, че положеният 

извънреден труд се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда. 

С настоящата редакция от  25.03.2014г. положеният извънреден труд през 

календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата 

календарна година. 

Правят се промени относно трудовия договор с условие за обучение по време на 

работа. При трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят 

се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена 

професия или специалност, а обучаемият – да я усвои. Такъв договор с един и същ 

работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия 

може да се сключва само веднъж /чл. 230 КТ/. 

С договора страните определят и срока, през който обучаемият се задължава 

да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а 

работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този 

срок не може да бъде по-дълъг от 3 години. 
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През време на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение според 

извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, 

установена за страната. 

Резултатът от обучението по договора се установява чрез изпит на обучаемия, 

който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. 

Съгласно чл. 232 от КТ след успешното завършване на обучението съгласно 

договора по чл. 230, ал. 1 работодателят е длъжен да приеме обучаемия на работа 

съобразно придобитата квалификация, а обучаемият - да постъпи на работа и да 

работи в уговорения срок. Ако работодателят не осигури на обучаемия, завършил 

успешно обучението, работа съобразно придобитата квалификация, той му дължи 

брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност за времето, през 

което не му е осигурил такава работа, но за не повече от 6 месеца, доколкото не е 

уговорено друго. Ако обучаемият по неуважителни причини не завърши обучението 

или след като го е завършил, не постъпи на осигурената му от работодателя работа, 

или я напусне преди определения срок, дължи на работодателя обезщетение 

съответно на неизпълнението в размер, уговорен от страните, но не повече от 

шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната 

длъжност. 

Въвеждат се нови разпоредби, които касаят стажуване при работодател, а имено- 

чл. 233а, 233б и 233в от КТ.  

Съгласно чл. 233а от КТ стажуването е изпълнение на работа под 

наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с 

цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. От 

своя страна наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава 

квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда 

стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по 

тази професия. Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с 

допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят 

разпределението на работното време и други условия за изпълнение на 

наставничеството.  

Съгласно разпоредбата на чл. 233б от КТ работодателят може да сключи 

трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило 

средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по 

придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на 

длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Такъв договор 

с едно и също лице може да се сключва само веднъж. С договора освен условията по 

чл. 66, ал. 1  /мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на 

работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, 

времетраенето на трудовия договор, размера на основния и удължения платен 

годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски, еднакъв срок на 

предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор, основното и 

допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и 

периодичността на тяхното изплащане, продължителността на работния ден или 

седмица/ се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите 

умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на 

наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и 

повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването. 

Съгласно чл.233в от КТ в 14-дневен срок от прекратяването на договора по чл. 

233б работодателят издава на лицето, което е стажувало, препоръка, 

удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при 

кандидатстване за работа при друг работодател. 
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    Публикуван е и Закон за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

С него е въведена регламентация на комплексното административно 

обслужване. В параграф§ 1,т. 5 е посочено легално определение на „комплексното 

административно обслужване”, като това е обслужване, при което 

административната услуга се извършва от административни органи, от лица, 

осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени 

услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или 

доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от 

извършващия административната услуга първичен администратор на данни, 

независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен 

носител. 

В чл.1, т.7 от кодекса е уредено, че същия се прилага и за извършването на 

комплексно административно обслужване. 

С новосъздадения чл. 13а от АПК се предвижда, че административните органи 

прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на 

административни услуги. 

В чл.29 е посочено, че ако в специален закон не е предвидено друго, искането 

за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно, като 

заявителят избира формата и начина на заявяване. 

Съгласно чл.31, ал.6 от АПК „когато искането се отнася за комплексно 

административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен 

орган, който участва в него. Административният орган, пред който е подадено 

искането, образува производството.” 

Чл.36, ал. 4 от АПК регламентира, че „Административните органи не могат 

да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях 

или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното 

производство.” 

Чл.57, ал.3 от АПК се изменя така: Административните органи не могат да 

изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или 

при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. 

 С новата ал.9 от същия член се регламентира, че административните органи 

осъществяват комплексно административно обслужване в тридневен срок от 

получаване на достъп до данните на административните органи – първични 

администратори на данни. 

С измененията в АПК се извършват промени и в Закона за администрацията. 

В чл.5а от ЗА се въвежда нова ал.6 в която се предвижда, че административните 

органи сключват помежду си споразумения за интеграция на предоставяните услуги 

чрез изграждане на общи центрове за услуги. 

Предвиждат се промени относно стажантските стажове в администрацията. 

В чл. 18, ал.1 от ЗА е предвидено, че в администрацията могат да се 

назначават стажанти по ред, определен в закон, като прослуженото време им се 

признава за служебен стаж. 

С новата (2) на същия член е посочено, че «в администрацията се провеждат 

стажове за студенти». 

В новата (3) на посочения член се сочи, че «Общите правила за организацията и 

провеждането на студентските стажове в администрацията се определят с 

наредба, приета от Министерския съвет, а неуредените въпроси – с вътрешни 

правила, утвърдени от главния секретар, съответно от постоянния секретар на 

отбраната и от секретаря на общината, а за Министерството на вътрешните 
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работи – от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него 

длъжностно лице.» 

В § 11.е указано, че в тримесечен срок от влизането в сила на този закон 

Министерският съвет приема наредбата по чл. 18, ал. 3 от Закона за 

администрацията. 

Също така е важно да се отбележи, че в § 12. (1) от ЗИД на АПК е предвидено 

административните органи да въведат комплексно административно обслужване не по-

късно от една година от влизането в сила на този закон.  

 

Относно ДВ бр.29/30.03.2014г. 

В посочения ДВ е обнародвано Решение № 29-ЕП на ЦИК от 29.03.2014 г. 

относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г. 

 

   

   


