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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 2016г. 

  
 В официалните  раздели на ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г., ДВ, бр. 18 от 08.03.2016 г. и ДВ, бр. 19 

от 11.03.2016 г. няма публикувана нормативна уредба, с която да са направени промени в текстове, 

които са  свързани с правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация – 

Велико Търново. 

  

 Относно ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 16.03.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 

181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които 

са от значение за националната сигурност, в сила от 22.03.2016 г. 

   Създава се нов раздел V "Сектор "Икономика": 

1. Стратегически дейности: 

1.1. Производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната;  

1.2. Износ на продукти, свързани с отбраната.  

2. Стратегически обекти: 

2.1. "ВМЗ" – ЕАД – гр. Сопот;  

2.2. "АРСЕНАЛ" – АД – гр. Казанлък;  

2.3. "ДУНАРИТ" – АД – гр. Русе; 

2.4. "ЕМКО" – ЕООД – гр. София; 

2.5. "ОПТИКС" – АД – гр. София; 

2.6. "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" – АД – гр. Панагюрище; 

2.7. "АВИОНАМС" – АД – гр. Пловдив; 

2.8. "АРКУС" – АД – гр. Лясковец; 

2.9. "САМЕЛ – 90" – АД – гр. Самоков; 

2.10. "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" – АД – гр. Габрово;  

2.11. "ЧЕРНО МОРЕ" – АД – гр. Варна; 

2.12. Обект 145." 

 Досегашният раздел V "Сектор "Енергетика" става раздел VI и в него в т. 2 "Стратегически 

обекти" т. 2.21 се изменя така: 

2.21. Обекти 150Б и 150. 

 Досегашните раздели VI – XIV стават съответно раздели VII – XV. 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г. е публикувано Постановление № 53 на 

МС от 17.03.2016 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., в 

сила от 22.03.2016 г. 

 Създава се с § 1 нова ал. 3 на чл. 26, съгласно която  за едно и също жилище не може да бъде 

отпускана повече от една възстановителна помощ. При съсобственост възстановителната помощ се 

предоставя на лицата в размер, пропорционален на идеалните им части. 

 Регламентира се, че лицата по чл. 26, ал. 2 трябва да отговарят на следните условия: 

 1. средномесечният им доход и на членовете от семейството им за предходните 12 месеца преди 

месеца на подаване на декларацията по чл. 26, ал. 4 да не надвишава размера на официалната линия на 

бедност за съответната година; 

 2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са съдружници или акционери в 

търговско дружество; 
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 3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност за 

отделното лице или за всеки един от членовете от семейството им да надхвърля 500 лв.; 

 4. да не са извършвали в предходната и/или в текущата година разпоредителни сделки с 

движимо и недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които надвишава 

12-кратния размер на линията на бедност за съответната година, с изключение на случаите, когато в 

семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с 

оглед на осигуряване на достъпна жизнена среда на лицето/лицата с увреждания; 

 5. да нямат изискуеми публични задължения за жилището, за което се иска възстановителна 

помощ. 

 Предвижда се, че установяването на условията по чл.26а, ал. 1, т. 1 – 4 се извършва от социални 

работници на дирекция "Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община по 

местонахождението на имота, чрез анкетата. Установяването на условията по ал. 1, т. 5 и изпълнението 

на задължението на лицата по чл. 34, т. 9 от Закона за защита при бедствия се извършват от кмета на 

общината. Кметът на общината внася искане със списък на лицата по чл. 26, ал. 2 до директора на 

дирекцията "Социално подпомагане", обслужваща територията на общината, за установяване на 

условията по ал. 1, т. 1 – 4.. Дирекция "Социално подпомагане" извършва анкета съгласно анкетен лист 

– приложение № 6, в жилището на лицата по чл. 26, ал. 2 в срок до 20 дни след депозиране на искането 

по ал. 4. В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 4 дирекция "Социално подпомагане" 

предоставя на кмета на общината анкетните листове за лицата. Кметът на общината установява 

правоимащите лица, отговарящи на условията по ал. 1. Анкетните листове на тези лица се прилагат към 

искането за финансиране." 

 Изменя се Параграф 1 от допълнителната разпоредба, като се регламентира, че по смисъла на 

правилника: 

 1. "Анкета" е дейност по установяване изпълнението на условията по чл. 26а, ал. 1, т. 1 – 4, 

извършвана от социални работници от дирекция "Социално подпомагане", която се изразява в проверки 

в жилището на лицата по чл. 26, ал. 2, в проучване на документация и събиране на информация. 

 2. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, 

с изключение на: добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, 

стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-

годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по Закона за социално подпомагане, Закона 

за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания и по Закона за закрила на 

детето. 

 3. "Минимално необходими битови условия" е жилище, в което има едно жилищно помещение, 

кухня или кухненски бокс, баня-тоалетна и едно складово помещение и няма опасност за здравето и 

живота на гражданите. 

 4. "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите 

пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, 

но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, 

заварени, с изключение на сключилите брак)." 

 Изменя се Приложение № 5 към чл. 26, ал. 3  и се създава Приложение № 6 към чл. 26а, ал. 5. 

 Регламентирано е, че възстановителната помощ по подадените до влизането в сила на 

постановлението декларации по досегашната ал. 3 на чл. 26 от Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

се предоставя при условията и по реда на това постановление. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г. е публикувана НАРЕДБА за изменение и 

допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за 

гражданска регистрация, в сила от 22.03.2016 г. 

 

 В чл. 123 се създават ал. 3 и 4, със следното съдържание: 

 " (3) Когато вписаният в електронния личен регистрационен картон постоянен и/или настоящ 

адрес не се съдържа в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА), след 

данните за адреса се отразява индикация "извън НКНПА", с изключение на случаите, когато 

настоящият адрес е чужбина. 

 (4) При заличаване на адрес от НКНПА органът по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската 

регистрация е задължен да уведоми лицата, чиято адресна регистрация е на такъв адрес, че в 

едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в НКНПА." 
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 В официалният  раздел на ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г. няма публикувана нормативна уредба, с 

която да са направени промени в текстове, които са  свързани с правомощията на Областен управител и 

дейността на Областна администрация – Велико Търново. 

 

 Относно ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. 
 

1. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. е публикувано Съобщение на 

ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2016 г.   

 

  


