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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 октомври 2014г. 
 

Относно ДВ,бр.88/24.10.2014г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ,бр. 88/24.10.2014г. е публикувано Постановление 

№ 326 на МС от 16.10.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет, с което са направени промени в Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори. 

С направените промени са увеличени кръга от задължения на лицата поддържащи 

асансьори, увеличен е обема на проверките, които е необходимо да бъдат извършвани и са 

въведени допълнителни задължения за ползвателите на асансьори. 

Въведено е задължение за спиране на експлоатацията на асансьорите когато са 

констатирани неизправности, описани в чл.10, ал.1 от Наредбата. 

 Определен е обхвата на функционалната проверка, която следва да бъде извършвана от 

лицата, осъществяващи поддръжка на асансьорите, като проверката следва да се извършва по 

Приложението към чл.9, ал.1, т.2 от Наредбата.  

Въведено е задължение за вписване на повече реквизити в дневника за техническо 

състояние на асансьора, като е указано, че към същия се прилагат екземпляр от чертежите, 

схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и 

декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства, както и че асансьорните 

монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите следва да вписват датата на 

извършването им и името и фамилията си в дневника и да полагат подпис. 

Приети са две нови разпоредби, съгласно които лицата, които поддържат асансьори, са 

длъжни да съхраняват дневника в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма 

машинно помещение – в таблото за управление на асансьора. Също така лицата, които са 

извършили ремонтиране или преустройване на асансьори след отразяване на резултатите от 

извършените дейности в дневника следва да уведомят незабавно след приключването им 

органите за технически надзор, които са регистрирали асансьорите, като им предоставят копия 

от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за 

съответствие на заменените предпазни устройства. 

Въведено е изискване лицата поддържащи асансьорите да осигурят 24-часово 

непрекъснато аварийно обслужване, като същото включва задължение за освобождаване на 

пътниците при аварийно спиране на кабината, оказване на  помощ при аварии и злополуки и 

спиране на асансьорите при техническите неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 6 от Наредбата, 

ако са установили или са получили информация за такива неизправности. Аварийното 

обслужване на асансьорите следва да се извършва в срок до един час от получаването на 

сигнал за настъпване на събитие. 

Изисква се лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на 

асансьори, да съставят и да съхраняват не по-малко от 10 години досието за всеки асансьор, 

което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, протоколите от извършени 

изпитвания, документите за качество на заменените елементи, декларациите за съответствие на 

заменените предпазни устройства и платежни документи за извършените дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване, като са длъжни при поискване да го предоставят 

на служителите на ГД "ИДТН". 



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

Въведено е задължение за лицата, които поддържат асансьори, задължително да 

уведомяват писмено Областен управител и да съдействат да бъде извършено от наша страна  

спиране на асансьорите до отстраняването на неизправностите визирани в чл.10, ал.1 от 

Наредбата. В сравнение с предходната редакция на тази норма е увеличен обхвата на 

неизправностите, налагащи спиране на асансьора, като е предвидено това да се извършва и ако 

осветеността на пода на кабината на асансьора и на кабинната бутониера е по-малка от 50 lx. 

Спиране се налага и ако се констатира наличие на вода в машинното помещение, отклонение 

от точността на спиране на кабината съгласно инструкцията на производителя или ако няма 

такава – до ± 50 мм от нивото на етажната площадка, напукана външна изолация на гъвкавите 

кабели към кабината на асансьора или нефункциониращо устройство за двустранна разговорна 

връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на 

асансьора. 

В горепосочените случаи лицето, което поддържа асансьора, със съдействието на 

упълномощените лица от областна администрация трябва да прекрати незабавно достъпа до 

асансьора, да сигнализира и обезопаси опасните зони и да уведоми незабавно органа за 

технически надзор и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН". 

 Въведено е задължение, лицата, които поддържат асансьори, да не използват материали, 

съдържащи азбест, при поддръжката и ремонта на спирачните системи на асансьорите, както и 

да уведомят писмено ползвателите на асансьорите и да бракуват носещите въжета и въжето на 

ограничителя на скоростта на асансьорите съгласно нормите, определени от производителя в 

техническата документация на асансьора. Ако в техническата документация не са определени 

норми, носещите въжета следва да се бракуват съгласно нормите, посочени в българските 

стандарти, въвеждащи европейските стандарти. 

 Въведени са нови задължения за Областен управител, а именно: 

- при липса или нарушена цялост на табелите да уведоми незабавно лицата, които 

поддържат асансьорите; 

- да заключва машинното помещение; 

- да уведомява лицето, което поддържа асансьора за извършено преустройство, освен ако 

преустройството е извършено от него; 

-  да уведомява лицето, което поддържа асансьора преди пускане на асансьора в 

експлоатация след извършен ремонт или преустройство; 

-  да осигури ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са 

постоянно на разположение в сградата и да се ползват само от лицето, което поддържа, 

ремонтира или преустройва асансьора и от органите за технически надзор; 

- веднъж годишно да подава писмено заявление за проверка по чл. 9, ал. 9 от Наредбата, 

ако асансьорите са с хидравлично задвижване; 

- да гарантира на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно 

обслужване на асансьора, достъп, свързан със спасяването на хора. 

 

По отношение на ДВ,бр.89/28.10.2014г. 
 

2. В официалния раздел на ДВ,бр. 89/28.10.2014г. е публикувана Наредба № 8121з-

647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите. 
С Наредбата се отменя досега действащата Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

При съпоставяне на текстовете на двете наредби се отчита голям процент на еднаквост 

на нормите, като новите моменти, са както следва: 

Въведено е допълнително изискване към всеки работещ в Областна администрация, а 

именно същият да може да  работи не само с пожаротехническите средства за гасене на 

пожари, а и с пожарните кранове. 

Въведено е изискване лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със 

системите за управление на дим и топлина, както и лицата по чл. 22, ал. 6 от Наредбата да 

уведомяват писмено  ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите 

или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите. 
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Определя се отговорността, която носят лицата, на които е възложено да осъществяват 

контрол на носимите и возимите пожарогасители, а именно да поставят пожарогасителите в 

съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, да осигуряват безпрепятствен достъп 

до пожарогасителите, да уведомяват писмено ръководителя на обекта при наличие на 

несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 – 7 от Наредбата, като 

направят и предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо 

обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя). 

В издадените заповеди с които се урежда спазването на изискванията за пожарна 

безопасност, следва да бъде регламентиран и редът за осъществяване на контрол по отношение 

на носимите и возимите пожарогасители. 

Считано от 31.12.2016 год. следва да има монтирани пожароизвестителни системи със 

специфичен звуков сигнал на всеки етаж. 

Регламентирано е, че за обекти, които представляват паметници на културата, 

изискванията по чл.14, ал. 2 от Наредбата се прилагат след положително писмено становище 

на Националния институт за недвижимо културно наследство. 

Дефиниран е обхвата на проверката, която следва да бъде осъществяване по отношение 

на пожарогасителите, а именно, че същата следва да обхваща следното: поставен ли е в 

съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, дали достъпът до него е 

безпрепятствен, дали инструкциите му за експлоатация са четливи, дали предпазното 

устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите не са повредени 

или липсващи, дали е пълен (чрез претегляне или повдигане), дали не е видимо повреден, 

корозирал, изтичащ или със запушен струйник, дали показанието на манометъра или 

индикатора (където има такъв) е в работния обхват или положение. 

 Въвеждат се стандарти на които следва да отговаря поддържането и обслужването и на 

стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и на системите за гласово 

уведомяване. 

Изрично е регламентирано, че се допуска дейностите по ежедневно, ежеседмично и 

ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за 

експлоатация на производителя или стандартите по чл. 22, ал. 1 – 4) на пожарните кранове, на 

системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГС и СГУ (с изключение на 

ежемесечното обслужване на системите по чл.22, ал. 1, т. 3) да се извършват от собственика 

(ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата. 

Въведени са изисквания, които следва да се спазват при монтиране на 

пожаротехническите средства, а именно: пожарогасителите да се поставят на конзоли или 

стойки или да се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип; пожарогасители с обща маса 

18 kg или по-малка да се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние 

не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на 

возимите видове) да се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не 

повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на 

конзоли или стойки и пода да не е по-малко от 3 cm; когато пожаротехническите средства са 

монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа да се 

обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп; когато пожаротехническите средства 

са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени 

температури, шкафовете да се осигуряват с вентилационни отвори; за пожаротехническите 

средства, разположени в заключени шкафове или помещения, да се предвидят средства за 

достъп при аварийна ситуация. 

Забранява се при експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и 

при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения да се влагат 

стационарни електрически съоръжения и да се използват преносими електрически съоръжения, 

апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, 

несъответстваща на изискващата се за местата от групи "Повишена пожарна опасност" и 

"Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 
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В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата е регламентирано, че 

издадените документи по чл. 9 от отменената Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в 

случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени. 

     

По отношение на ДВ,бр.90/31.10.2014г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ,бр. 90/31.10.2014г. е публикувано Постановление № 

338 на МС от 24.10.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и 

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, 

приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 

г.; Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 

2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 55 от 2014 г.), чиито разпоредби е предвидено да влязат в 

сила от 01.01.2015 год. 

В чл. 3, ал.1 от Наредбата се регламентира, че паричните обезщетения за временна 

неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на 

отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист. 

 Предвидено е задължение за осигурителя за всеки болничен лист да представя 

попълнена от него декларация по образец съгласно приложение № 15 с данни относно правото 

на парично обезщетение, като за лицата, осигурени по повече от едно 

правоотношение/основание за осигуряване при осигурителя, за всеки болничен лист следва да 

се попълват и се представят отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за 

осигуряване. 

 За болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за 

медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г., а 

именно: умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение; 

нарушаване на режима, определен от здравните органи; временна неработоспособност поради 

употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради 

прояви, извършвани под въздействието на такива средства; временна неработоспособност 

поради хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред и  

временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено 

по съответния ред, следва да се представя анкетен лист. 

  За болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 

167 от Кодекса на труда се изисква да бъде представена декларация за обстоятелствата за 

изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно Приложение № 1 към 

Наредбата. 

  За случаите по чл. 9, ал. 3, изречение второ от Наредбата за медицинската експертиза, а 

именно когато лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, 

но осигуреният е отказал да му се издаде болничен лист и въпреки това болничен лист е 

издаден служебно и е изпратен на работодателя/осигурителя и едновременно с това  

осигуреният е подал молба до работодателя/осигурителя, че желае да ползва платен годишен 

отпуск за времето, включено в болничния лист, то ако отпускът е разрешен,  болничният лист 

следва да се придружава от копие от заповедта за разрешен платен годишен отпуск. 

Въведено е задължение за осигурените лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО да 

представят следните документи на осигурителя:  

- болничен лист;  

- декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане 

по образец съгласно Приложение № 1, приложена към болничните листове за 

майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на 

труда; 

-  заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2 

със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на паричните 

обезщетения по отношение на паричните обезщетения при бременност и раждане за 

остатъка от 135 до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО;  
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- декларация от бащата по образец съгласно приложение № 13 със задължително 

попълнени данни от осигурителя относно правото на паричните обезщетения по 

отношение на паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по 

чл. 50, ал. 6 КСО;  

- заявление-декларация от бащата/осиновителя по образец съгласно приложение № 

14 със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на 

паричните обезщетения по отношение на паричните обезщетения при раждане на 

дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни 

дни по чл. 50, ал. 7 КСО; 

- заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2а 

със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на паричните 

обезщетения по отношение на паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- 

до 5-годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53а КСО; 

- заявление-декларация от осиновителя по образец съгласно приложение № 14а със 

задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на паричните 

обезщетения по отношение на паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- 

до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за 

осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53а КСО; 

- заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и 

приложение №4 със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото 

на паричните обезщетения по отношение на Паричните обезщетения за отглеждане 

на малко дете по чл. 53 и 54 КСО; 

- декларация по образец съгласно приложение № 7 за осигурените лица и лицата, 

поискали изплащане на помощите по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Наредбата; 

- декларация по образец съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към 

нея, в случаите на настъпила промяна в декларирани от лицата обстоятелства, 

свързани с изплащането на паричните обезщетения. 

Осигурителят следва да заведе посочените по-горе представени документи в отделен 

дневник.  

Документите по чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5, 8 и 14 от Наредбата следва да се 

представят от осигурителя в съответното ТП на НОИ. 

В случай че болничните листове са обжалвани от осигурителя  по реда на чл. 112 от 

Закона за здравето, декларациите съгласно приложение № 15 следва да се представят след 

приключване на процедурата по обжалването на болничните листове. 

Въведено е задължение при едновременно представяне на повече от две декларации 

съгласно приложение № 15 и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна на 

обстоятелствата данните от придружителното писмо – приложение № 8, от описа – 

приложение № 9, от декларациите по чл. 3, ал. 2 – приложение № 15, и от декларациите по чл. 

8, ал. 1, 2 и 4 – приложение № 7, задължително да се представят на електронен носител, 

изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат. 

Предвидено е, че за изплащане на парични обезщетения въз основа на болнични 

листове, издадени преди 1 януари 2015 г., болничните листове се представят в ТП на НОИ по 

досегашния ред. 

Ако в периода  1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. бъдат приети нередовни документи 

и/или данни по реда на § 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на 

НРПНОИДИБЛРО в 7-дневен срок от представянето на документите ТП на НОИ е задължено 

да изпрати уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, като 

им даде необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.Когато лицата не са 

намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда 

на чл. 110, ал. 4 КСО.  

Документите с отстранените нередовности  следва да се представят в съответното ТП на 

НОИ по реда на § 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на НРПНОИДИБЛРО в 7-

дневен срок от получаване на уведомителното писмо. Ако нередностите не бъдат отстранени в 

срок, преценката на правото и изчисляването на обезщетенията се прави въз основа на 

наличните редовни документи и данни. 
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2. В официалния раздел на ДВ,бр. 90/31.10.2014г. е публикувана Наредба № 

8121з-758 от 22.10.2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за 

пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи, 

с която е отменена Наредба № Iз-3147 от 12.12.2011 г. за реда за осъществяване на 

превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на 

Министерството на вътрешните работи. 

 Предвидено е в чл.6, ал.7 от Наредбата, че органите за ПБЗН оказват методическа и 

експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при изпълнение на 

функциите им по защита при бедствия при: 

1. разработването на плановете по защита при бедствия; 

2. организиране и провеждане на тренировки и учения по прилагане на плановете по 

защита при бедствия; 

3. обучение на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности по защитата; 

4. обучение на населението; 

5. изпълнение на други техни функции по защита при бедствия. 

 Вменява се на органите за ПБЗН да оказват методическа и експертна помощ на 

териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия при  

разработването на плановете по защита при бедствия и при организиране и провеждане на 

тренировки и учения по плановете за защита при бедствия. 

 Методическата и експертната помощ при планирането на защитата при бедствия на 

общинско и областно ниво от страна на органите за пожарна безопасност на Столична 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Регионална дирекция "Пожарна 

безопасност и защита на населението" (СДПБЗН/РДПБЗН) е предвидено, че включва: 

 1. събиране и предоставяне на информация, необходима за анализа и оценката на 

риска, за всяка от опасностите, специфични за съответната територия – сеизмична, геоложка, 

радиационна, биологична, от вредно въздействие на води, от аварии с опасни вещества и др.; 

 2. обмен на информация за актуализиране на данните за средствата за защита на 

населението, за планираните сили и ресурси в случай на бедствие, за екипите на единната 

спасителна система (ЕСС) и техните възможности за провеждане на неотложни аварийно-

възстановителни работи (НАВР); 

 3. изготвяне на експертни становища по прилагане на нормативната уредба относно: 

задължения и компетентност на териториалните структури и на ведомствата във връзка с 

изпълнение на предвидените в плановете за защита при бедствия мерки; процедурите за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на териториалната изпълнителна власт, на 

съставните части на ЕСС и на населението в зависимост от характера на бедствието; 

 4. провеждане на обучения съвместно с органите на териториалната изпълнителна 

власт, на юридическите лица и на населението за задълженията им при възникване на 

бедствие, при въвеждане на съответния областен/общински план за защита и при обявяване на 

бедствено положение; 

 5. изготвяне на предложения до териториалните органи на изпълнителната власт за 

актуализиране на плановете за защита при бедствия при наличието на данни за настъпили 

съществени промени в условията, при които са били изготвени. 

    Регламентирано е  че, началникът на СДПБЗН/РДПБЗН определя със заповед реда за 

оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната 

власт и служителите, пряко отговарящи за дейността по общини. 

 

 

 

 


