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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 2016г. 

 
Относно ДВ, бр. 78 от 06.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 78 от 06.10.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 

3733-ПВР на ЦИК от 5.10.2016 г. относно обнародване на кандидатските листи в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и т. 21 и чл. 324 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия обнародва в "Държавен вестник" кандидатските листи с имената на кандидатите за президент 

и вицепрезидент на републиката, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, по 

поредност на вписване в бюлетината съгласно жребия, проведен от ЦИК на 5 октомври 2016 г. в 10,30 

ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър I" № 1.  

 

Относно ДВ, бр. 79 от 07.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 79 от 07.10.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 на МС от 30.09.2016 г. за допълнение на Наредбата за 

прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; 

попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 

27 и 36 от 2016 г.) 

В чл. 3 се създава ал. 8, която гласи, че длъжността "държавен експерт" се заема от служители в 

специализираната администрация. 

С ПЗР се регламентира, че в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението 

ръководителите на администрации утвърждават промени в длъжностните разписания, като 

трансформират длъжностите "държавен експерт" в общата администрация в "главен експерт" в общата 

администрация. Служителите, заемащи длъжност "държавен експерт" в общата администрация към 

датата на влизането в сила на постановлението, се преназначават на длъжност "главен експерт" в 

общата администрация при запазване на определения индивидуален размер на основната месечна 

заплата. 

 

 Относно ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 на МС от 7.10.2016 г. за приемане на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото 

им състояние 

С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им 

състояние. 

  Определят се: 

1. правата и задълженията на собствениците и операторите на язовирни стени и 

съоръженията към тях, наричани по-нататък "собственици" и "оператори"; 

2. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация в различните й етапи;  

3. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и аварийни 

условия; 
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4. набирането и обработката на информацията от метеорологичния, хидрологичния и 

техническия мониторинг – за големите язовирни стени, и от техническия мониторинг – за малките 

язовирни стени;  

5. редът за извършване на оценка на сигурността, анализи за техническото състояние и 

формиране на експертни технически съвети за приемането им; 

6. архивирането и въвеждането на регистър и единна номенклатура за съхраняваната 

документация за язовирните стени и съоръженията към тях; 

7. задълженията и отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, 

по който той ще осъществява дейността си; 

8. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на дейността на 

собствениците на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения, включително на 

язовирни стени и/или съоръженията към тях; 

9. осъществяването на контрола върху техническото състояние и условията за експлоатация 

на язовирните стени и съоръженията към тях; 

10. извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към 

тях. 

   Указано е, че Наредбата се прилага за язовирни стени и прилежащите им: 

1. облекчителни съоръжения и енергогасители; 

2. водовземни съоръжения; 

3. контролно-измервателна система; 

4. други специфични съоръжения и системи, свързани с поддръжката и експлоатацията на 

язовирните стени. 

  Регламентирано е, че собственикът следва да стопанисва, поддържа, организира, провежда, 

ръководи и осъществява техническата и безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията 

към нея и да отговаря за тяхната сигурност и опазването на околната среда в съответствие с 

изискванията на наредбата. Собственик, който не отговаря на изискванията за оператор на язовирна 

стена, трябва да възложи стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата 

експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията 

на наредбата, като  урежда взаимоотношенията си с него договор или с акт на компетентен орган, с 

който се възлагат функциите на оператора. В 7-дневен срок от подписването на договора или от 

издаването на акта по собственикът е задължен да предостави копие от него на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 

Сочи се, че лицата, на които със Закона за водите (ЗВ) е възложено стопанисването на 

комплексните и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, до 

издаването на акт от съответния компетентен орган за възлагане на функциите на оператор 

осъществяват дейностите по техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 

съоръженията към тях, предвидени за собственика/оператора на язовирна стена, съгласно 

наредбата. 

  Собственикът, съответно операторът, е длъжен да въвежда данни за техническото състояние 

на язовирните стени и съоръженията към тях в информационна система по ред, в обем и по 

начин, определени в наредбата по чл. 141, ал. 1, т. 3 ЗВ. Собственикът на язовирната стена и на 

съоръженията към нея e отговорен за неизпълнението на задълженията по тази наредба. 

  С Наредбата се прави  класификация на язовирните стени и съоръженията към тях. 

  Разписано е, че управлението на техническата експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях се осъществява на две нива:  

1. ниво собственик;  

2. ниво оператор.  

Собственикът или операторът могат да създават, преобразуват и закриват експлоатационни 

звена за техническа експлоатация – техни поделения, осъществяващи техническата експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях, обособени на териториален и/или обектов принцип. 

Със заповед на собственика се определят графиците за извършване на технически 

прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно програмата за 

технически контрол и инструкциите за експлоатация. В заповедта се определя и съставът на 

комисията, която ще извършва прегледите. Заповедта следва да се съгласува с оператора.  

Собственикът следва да приема анализите за техническото състояние и протоколите от 

прегледите и заключенията за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях и да взема решение за продължаване на експлоатацията им. Всяка година до 31 януари 

собственикът по своя преценка или по предложение на оператора е длъжен да определи 

графиците за текущ ремонт за съответната година на язовирните стени и съоръженията към тях. 

Собственикът взема решения и осигурява финансирането за извършване на техническата 

експлоатация, основни ремонти и реконструкции на язовирни стени и съоръженията към тях – 
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по своя преценка или по предложение на оператора, при спазване на нормативните изисквания. 

Собственикът заснема язовирните стени и съоръженията към тях за попълване на досието. 

Собствениците са длъжни да осигуряват безопасната работа на язовирните стени и на 

съоръженията към тях. 

  Два пъти годишно – от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември, собственикът 

назначава комисия за извършване на технически преглед, в чийто състав задължително се 

включват следните специалисти – хидроинженер, машинен инженер, електроинженер, или друга 

подходяща специалност, която извършва прегледи на състоянието на големите язовирни стени и на 

съоръженията към тях, на горния и на долния участък, както и на машинното, електрическото и 

хидравличното оборудване на големите язовирни стени и на съоръженията към тях. Назначената от 

собственика комисия прави технически преглед на наличните хидравлични машини и механизми, на 

качествата на маслата и съответствието им с изискванията, заложени в техническите паспорти. По 

време на техническите прегледи се извършват основен оглед и пробни манипулации със затворните 

органи – за установяване на техническото състояние и експлоатационната им готовност, от 

правоспособен персонал. На съоръженията, които се намират постоянно под вода, периодично, 

най-малко веднъж на 5 години, се извършва оглед от водолази.  

Резултатите от техническите прегледи се отразяват в протоколи, които се подписват от 

всички членове на комисията. Документите, отразяващи резултатите от прегледите (огледите), 

профилактиката и изпитванията, се съхраняват в досието на обекта и подлежат на проверка от 

Комисията за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени 

(КОТЕСЯС), назначена от областния управител по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите и от 

ДАМТН. Собствениците/операторите са длъжни да предоставят при поискване документацията на 

ДАМТН. 

Копия от заповедите и протоколите по чл. 27, ал. 1 и 5 се изпращат в ДАМТН на хартиен 

носител или по електронен път в 14-дневен срок от приключването на техническите прегледи. 

Протоколите по чл. 27, ал. 5 се изпращат и на съответния областен управител за нуждите на 

КОТЕСЯС – на хартиен носител или по електронен път. 

Видът, обемът и графиците за извършване на ремонтните работи се определят от собственика 

въз основа на протоколите от прегледите за състоянието на язовирните стени и на съоръженията към 

тях или на предписанията, дадени от КОТЕСЯС и ДАМТН. За графика на извършване на ремонтите на 

язовирните стени и на съоръженията към тях предварително се уведомяват водоползвателите. 

Текущите ремонти се изпълняват по предложение на оператора и след решение на собственика. 

Големите язовирни стени и съоръженията към тях се извеждат от експлоатация и/или се 

ликвидират, когато се установи, че:  

1. сигурността им не е гарантирана съгласно нормативните изисквания;  

2. не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда. 

Искане за извеждане от експлоатация и/или ликвидация се прави от собственика след 

извършване на индивидуална оценка от оператора и изготвяне на комплексна оценка на работата и 

ефективността на голямата язовирна стена и на съоръженията към нея, включително след извършените 

ремонти и реконструкции. Комплексната оценка за работата и ефективността на язовирната стена и на 

съоръженията към нея се извършва чрез възлагане от собственика на експерти, притежаващи 

необходимата квалификация, и съгласно изискванията на нормативната уредба. Докладът за извършена 

комплексна оценка за работата и ефективността на голямата язовирна стена и на съоръженията към нея 

заедно с индивидуалната оценка се разглеждат от експертен технически съвет, определен със заповед от 

собственика, и се одобряват от него. 

Собственикът на голяма язовирна стена и на съоръженията към нея, подлежащи на 

извеждане от експлоатация и/или ликвидация, предоставя информация за процеса на извеждане 

от експлоатация и/или ликвидация на ДАМТН, на съответната басейнова дирекция за управление на 

водите, на областния управител и на кмета на общината в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба. 

 Собственикът/операторът осигурява периодична оценка на носещата способност и на 

устойчивостта на големите язовирни стени и съоръженията към тях. Инструкциите за 

експлоатация се актуализират при промяна на основни параметри на съоръженията, условията 

за тяхната експлоатация или промяна на нормативната уредба. 

 Оценката за сигурността на големите язовирни стени и на съоръженията към тях се 

извършва в зависимост от етапа на експлоатация и техническото им състояние, в съответствие с 

изискванията на тази наредба и се възлага от собственика и/или по предписание на КОТЕСЯС и 

ДАМТН. 

  Разписани са действията, които следва да бъдат извършвани при експлоатация на големите 

язовирни стени и на съоръженията към тях в нормални условия, в екстремни условия и в аварийни 

условия. Предвидено е, че собственикът извършва извънредна инспекция за оценка на сигурността и 
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анализ на техническото състояние на авариралите големи язовирни стени и на съоръженията към тях, 

като докладът за оценка на сигурността и анализът на техническото състояние на големите язовирни 

стени и на съоръженията към тях в аварийни условия се изготвя от екип от експерти и се приема от 

собственика, като се уведомяват председателят на ДАМТН, ГД "ПБЗН" при МВР, областният 

управител и директорът на басейновата дирекция.  

 Разписан е начина на извършване на метеорологичен, хидрологичен и технически 

мониторинг при експлоатацията на големите язовирни стени и на съоръженията към тях и са посочени 

задължените лица. 

 Разписано е какво следва да съдържа и как да се оформя документация за експлоатация на 

големите язовирни стени и на съоръженията към тях. 

 В глава трета е разписан реда за експлоатация на малките язовирни стени и на 

съоръженията към тях. 

 И при тях е предвидено, че два пъти годишно – от 1 март до 30 април и от 1 септември до 

30 септември, собственикът назначава комисия за извършване на технически преглед, в чийто състав 

задължително се включват специалисти – хидроинженер, машинен инженер, електроинженер или с 

друга подходяща специалност, която извършва прегледи на състоянието на язовирните стени и 

съоръженията към тях, на горния и долния участък, както и на машинното, електрическото и 

хидравличното оборудване на язовирните стени и на съоръженията към тях. По време на годишните 

технически прегледи се извършват основен оглед и пробни манипулации със затворните органи за 

установяване на техническото състояние и експлоатационната им готовност от правоспособен 

персонал. Резултатите от техническите прегледи се отразяват в констативни протоколи, които се 

подписват от всички членове на комисията. Тези протоколи е предвидено, че следва да се изпращат 

и на съответния областен управител за нуждите на КОТЕСЯС. 

 Видът и обемът на ремонтните работи се определят от собственика въз основа на 

протоколите от прегледите за състоянието на язовирните стени и на съоръженията към тях или 

въз основа на направените от КОТЕСЯС предписания. 

 Разписани са изискванията за сигурност на малките язовирни стени и на 

съоръженията към тях в условията на експлоатация. 

 Регламентирано е как се осъществява експлоатация на малките язовирни стени и на 

съоръженията към тях в нормални условия, в екстремни условия и в аварийни условия. И тук е 

предвидено, че собственикът изпраща заключението на експертния технически съвет на ДАМТН, ГД 

"ПБЗН", на областния управител и на съответната басейнова дирекция. 

 Резултатите от оценката на сигурността и анализът на техническото състояние на 

малките язовирни стени и на съоръженията към тях в експлоатация се предоставят на областния 

управител за нуждите на КОТЕСЯС. 

 Разписан е начина на извършване на организация на наблюденията и измерванията и на 

обработка на резултатите. 

 Разписано е какво следва да съдържа и как да се оформя документация за експлоатация на 

малките язовирни стени и на съоръженията към тях. 

 Създадена е глава четвърта – контрол и проверки. Регламентирани са общите 

положения, проверките за оценка на сигурността и анализ на техническото и експлоатационното 

състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, контрола осъществяван чрез комисията за 

обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и чрез ДАМТН. 

 В §1 от ЗР са дадени легални определения на термини използвани в нормативния акт, а в § 2 

е посочено минималното техническо оборудване, което следва да има като негова собственост 

съответния оператор. 

 В ПЗР се регламентира, че документацията от експлоатацията на големите и малките 

язовирни стени и на съоръженията към тях се привежда в съответствие с изискванията на 

наредбата в срок една година след влизането й в сила. 

 За големите язовирни стени и съоръженията към тях, които са в експлоатация преди 

влизането в сила на тази наредба, се извършва:  

1. преглед и опис на наличната документация;  

2. опис на документацията, подлежаща на възстановяване.  

Документацията се утвърждава от оператора, осъществяващ техническата експлоатация, и се включва в 

досието на обекта.  

 За малките язовирни стени и съоръженията към тях, които са в експлоатация преди 

влизането в сила на тази наредба, се извършва:  

1. преглед и опис на наличната документация;  

2. опис на документацията, подлежаща на възстановяване.  

Документацията по се утвърждава от собственика и се класира в досието на обекта. 
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 Предвидено е, че указания за прилагане на наредбата се дават от председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а по чл. 60, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 

указанията се дават съвместно с директора на ГД "ПБЗН" на МВР. 

 

 Относно ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. е публикувана НАРЕДБА № PД-

02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри. 
Регламентират се условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и 

техният вид, формат и съдържание.  

С наредбата се определят и: 

1. условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от общинските служби по 

земеделие и от общините в случаите по чл. 55, ал. 7 и 8 ЗКИР; 

2. условията и редът за определяне на служители на общинските служби по земеделие и на 

общинските администрации, които да извършват административно обслужване от името на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър, както и условията и редът за тяхното оправомощаване и 

прекратяване на правомощията им. 

Регламентирано е какви могат да бъдат резултатите от услугите, какви са условия и ред за 

заявяването им, както и условия и ред за изпълнение и предоставяне на резултата от услугите. 

Уредени са таксите и заплащането на услугите, както и срока за изпълнението им. 

Дадена е възможност със сключване на индивидуални договори да се уреждат ред, условия за 

предоставяне на услугите, отчитане и начин за плащане на таксите, различни от условията по тази 

наредба.Регламентирани са и случаите, в които се ограничава достъпа до данни и услуги. 

В ДР са дадени легални определения на понятия, използвани в наредбата. 

В ПЗР се дефинира, че производствата по предоставяне на услуги, започнали до влизане в 

сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред. За започнало производство се счита 

производството по предоставяне на административна услуга, за което има подадено и успешно 

регистрирано заявление. Скици-проекти и схеми-проекти, издадени до влизане в сила на тази 

наредба, имат срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта за изменение на 

кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник". 

 В срок двадесет и четири месеца от влизане в сила на тази наредба Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната 

система на кадастъра за прилагането й. До изтичане на срока по ал. 2 от Наредбата услугите, за 

които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се 

предоставят по досегашния ред. 

 

 Относно ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; 

доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г.) 

 

С промените се регламентира, че възнагражденията за процесуално представителство се 

дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане. За 

процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се 

определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. 

Регламентира се минимален размер на възнаграждение за консултиране, относно процедура 

по медиация без участието на адвоката в нея и такова за изготвяне на споразумение, постигнато в 

процедура по медиация, без участието на адвоката в нея. 

Предвидено е, че за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за 

адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните 

интереси на негов клиент се дължи заплащане на 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща 

страница. За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените 

поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за 

общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв." 
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За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против 

предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, 

възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се 

определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 

600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на 

земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според 

правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС 

възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата 

на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти 
или вещни права върху тях. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за 

унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни 

права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната 

страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без 

определен материален интерес, извън случаите на дела по глава единадесета от Закона за 

обществените поръчки, където възнаграждението е определено на  700 лв. и в производства по 

обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП, където  възнаграждението се определя 

съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса, възнаграждението е 500 лв. 

За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор 

по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и 

приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия 

адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. 

За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за 

изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без 

процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв. 

За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по 

такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или 

Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по 

реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв. 

За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции 

по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално 

представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, 

но не по-малко от 300 лв. 

За обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в 

открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на 

длъжника. 

За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство 

възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на 

санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв. 

При договаряне с клиенти юридически лица – болници, социални домове за деца, за възрастни 

хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята 

дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при 

условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения 

в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него. 

С промените се увеличават размерите и на другите дължими адвокатски възнаграждения.  

 

Относно ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 

98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39 и 57 от 2016 г.) 

 

В чл. 14, ал. 5 след думите "в една държава" се добавя "която не е членка на Европейския 

съюз", като по този начин ограничението за разкриване на максимум 35 секции извън страната се 

ограничава само по отношение на държави, които са извън европейския съюз. 

 В чл. 452, ал. 3 думите "с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7" се заличават, като по този 

начин при изчисляване на резултатите се отчитат и гласовете, които са дадени в квадратчето „не 

подкрепям никого“. 
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В приложение № 2 към чл. 312 в т. 2 и в приложение № 4 към чл. 452, ал. 1 в т. 3 думите "с 

изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7", съответно  "с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7" се 

заличават, като по този начин при изчисляване на резултатите се отчитат и гласовете, които са дадени в 

квадратчето „не подкрепям никого“. 

 С § 5 от ПЗР се регламентира, че при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката през 2016 г. едновременно с частични избори за кмет секционните 

избирателни комисии, назначени от районните избирателни комисии, осъществяват правомощията на 

секционни избирателни комисии и за частичния избор. Назначените до влизането в сила на този закон 

членове на секционни избирателни комисии от общинските избирателни комисии се освобождават. 

Броят на членовете на секционните избирателни комисии по изречение първо, включително 

председател, заместник-председател и секретар, е за секции с до 500 избиратели включително – 7 

членове, а за секции с над 500 избиратели – 9 членове. Възнаграждението на членовете на секционните 

избирателни комисии по изречение първо е в двоен размер на възнаграждението по чл. 97, ал. 2. 

Секционните избирателни комисии по изречение първо предават протоколите за съответния вид избор 

в районната, съответно общинската избирателна комисия. 

С § 6 от ПЗР се регламентира, че в двудневен срок от влизането в сила на този закон 

Централната избирателна комисия определя в съответствие с него места в държавите – членки на 

Европейския съюз, в които ще се образуват избирателни секции, и техния брой във всяко място. Въз 

основа на решението на Централната избирателна комисия ръководителите на дипломатическите или 

консулските представителства образуват незабавно избирателните секции. Централната избирателна 

комисия назначава незабавно секционните избирателни комисии по реда на чл. 102 – 105. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 21.10.2016 г. за изменение на Тарифата за 

таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с 

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 13 от 2011 г.) 

    Обн., ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. 

В чл. 1 се правят следните изменения: 

1. в т. 1 числото "14" се заменя със "7". 

2. в т. 2 цифрата "7" се заменя с "3". 

3. точка 3 се отменя. 

В чл. 2 се правят следните изменения: 

1. в т. 1 числото "14" се заменя със "7". 

2. в т. 2 цифрата "7" се заменя с "3". 

3. точка 3 се отменя. 

В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. в т. 1 числото "14" се заменя със "7". 

2. в т. 2 цифрата "7" се заменя с "3". 

3. точка 3 се отменя. 

С § 4 от ПР се регламентира, че процедурите, започнали преди влизането в сила на това 

постановление, се довършват в досегашните срокове. За начало на процедурата се счита датата, 

на която заинтересованото лице е направило искане за издаване на удостоверение пред 

компетентния орган. 

 

3. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 85 от 28.10.2016 г. е публикувано СЪОБЩЕНИЕ 

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

 

 


