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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 2019г. 

 
  

Относно ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 на МС от 26.09.2019 г. за приемане на Наредба за 

електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна 

собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 

на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове 

или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала 
 

 С постановлението се приема Наредба за електронната платформа за продажба на 

имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или 

акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в 

капитала. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

    С § 1. В Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет 

с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г., се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Чл. 42, ал. 1 придобива следния вид: 

Продажбата на имоти - частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е до 10 000 лв., се 

извършва от областния управител след провеждане на електронен търг чрез електронната 

платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост по чл. 3а от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, наричан по-нататък "електронен търг". 

 2. В чл. 43: 

 а) ал. 2 е допълнена по следния начин:  

 Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед 

на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и крайният срок за приемане на 

заявленията за участие, съответно за извършване на регистрация в електронната 

платформа при продажба по чл. 42, ал. 1. 

 б) в ал. 3 се посочва, че в тръжната документация се посочват документите, които 

трябва да се представят със заявленията за участие, съответно при продажба по чл. 42, ал. 1. 

 в) създава се ал. 7: 

 "В случаите по чл. 42, ал. 1 в заповедта на областния управител по ал. 1 се 

посочва: 

 1. в т. 2 – електронен търг; 

 2. в т. 5 се определят: 

 а) срокът на валидност на процедурата, който се определя в месеци от датата на 

публикуването по чл. 44, ал. 3, с възможност за удължаване в случая по чл. 54а, ал. 4; 
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 б) срокът за регистрация за участие в съответния електронен търг, който е 12 

работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния 

ден; 

 в) началният час на електронния търг, който ще се проведе на петнадесетия работен 

ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат." 

 3. В чл. 44 се създава ал. 3: 

 "В случаите по чл. 42, ал. 1 заповедта по чл. 43, ал. 1 се публикува на 

електронната платформа, поддържана от Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол, като може допълнително да се оповестява и по друг 

подходящ начин." 

 4. Създават се чл. 54а – 54е: 

 "Чл. 54а. (1) За получаване на достъп до информацията за правното и фактическо 

състояние на всички продавани имоти чрез електронен търг лицата се регистрират в 

електронната платформа по чл. 42, ал. 1 с квалифициран електронен подпис (КЕП) и 

попълват изискуемите от платформата данни, които не могат да бъдат извлечени от КЕП. 

 (2) Регистриран по ал. 1 кандидат може да се регистрира за участие в конкретен 

търг чрез подаване на изискуемите за допускане до търга документи. 

 (3) От регистрацията по ал. 2 на първия кандидат започва да тече срокът от 12 

работни дни, в който могат да се регистрират за същия търг всички други кандидати. 

Моментът, от който се определя този срок, се оповестява в платформата. 

 (4) В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронен търг в 

някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата, определен в 

заповедта съгласно чл. 43, ал. 7, т. 5, буква "а", срокът на валидност на тръжната процедура се 

удължава така, че от деня на регистрацията на този кандидат да има още 15 работни дни. 

Удължаването на срока се извършва в системата от председателя на тръжната комисия или от 

друго лице, оторизирано от продавача, както и се публикува съобщение за това. 

 (5) Когато лице предвижда да участва в търга чрез пълномощник, то трябва да 

посочи това обстоятелство в платформата по указания начин и да представи към документите 

по ал. 2 изрично нотариално заверено пълномощно за участието в конкретния търг. 

 (6) Всички изискуеми за участие в електронен търг документи се представят под- 

писани с КЕП от кандидата, съответно от негов пълномощник, или подписани извън 

платформата – в сканиран вид. 

 (7) Регистрацията, подписването и подаването на електронни документи от 

кандидатите и участниците се извършва с квалифициран електронен подпис, който трябва да 

бъде издаден от лицензиран в Република България доставчик на удостоверителни услуги, като: 

 1. за физическо лице в КЕП трябва да бъде вписан единен граждански номер на 

лицето, съответно личен номер на чужденеца или други индивидуализиращи данни за 

чуждестранното лице; 

 2. за юридическо лице в КЕП като титуляр трябва да бъдат вписани единен 

идентификационен код на юридическото лице и данни за законния му представител. 

 (8) В случаите на представителство по упълномощаване в електронен търг 

пълномощникът се идентифицира и подписва с личен КЕП, от който трябва да е 

установимо упълномощеното лице, което да съвпада с данните на представлявания 

кандидат или участник в представеното пълномощно. 

 (9) Кандидатите могат да променят и допълват представени от тях документи до 

изтичането на срока от 12 работни дни за регистрация. 

 Чл. 54б. (1) Комисията се запознава със списъка с кандидатите, които са се 

регистрирали за участие в търга, и членовете на комисията подписват с КЕП декларации за 

липса на свързаност с регистриран кандидат, включително при представителство чрез 

пълномощник, които се въвеждат в служебната част на платформата. 

 (2) Тръжната комисия разглежда документите на регистрираните за търга кандидати 

най-рано в първия работен ден след изтичането на срока за регистрация от 12 работни дни и се 

произнася за допускането или недопускането им до участие до края на работния ден, 

предхождащ деня на търга. 
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 (3) Когато член на комисията отстранява кандидат, той посочва причините за това в 

системата, а когато е против взетото решение, особеното му мнение се отразява в доклада на 

комисията или се представя отделно към протокола за класирането на участниците. 

 (4) Комисията отстранява от участие в търга кандидат, който: 

 1. не е представил някой от изискуемите документи; 

 2. не отговаря на определените изисквания за допустимост; 

 3. не е внесъл депозит за участие в търга по определения ред, когато такъв е 

предвиден. 

 (5) За допускането или отстраняването на всеки кандидат членовете на комисията се 

произнасят поотделно, а председателят отразява в системата решението на комисията. 

 (6) Платформата изпраща уведомления до всички кандидати в търга най-късно до 

края на работния ден преди деня на провеждане на тръжното наддаване, като на недопуснатите 

кандидати се съобщават и причините за това. 

 Чл. 54в. (1) Всеки допуснат до участие в търга кандидат получава генериран от 

електронната платформа универсален идентификационен код (УИК) за участие в съответния 

търг най-късно в последния работен ден преди деня на търга чрез съобщение на електронния 

адрес, посочен в КЕП, с който е регистриран. 

 (2) За да се оторизира като участник в търга, всеки кандидат, получил УИК, 

трябва да го въведе в системата в рамките на наддавателния времеви интервал в деня на 

провеждане на наддаването. С оторизацията си участникът се съгласява с началната 

тръжна цена. 

 Чл. 54г. (1) Електронният търг се провежда на петнадесетия работен ден след 

деня на регистрацията на първия кандидат, като започва в обявения начален час и 

наддаването продължава 1 астрономически час. 

 (2) Наддавателни предложения могат да правят само участници, които са се 

оторизирали съгласно чл. 54в, ал. 2. 

 (3) Търг се провежда и ако има един оторизирал се участник. 

 (4) Когато има един оторизирал се участник, той трябва да предложи една стъпка за 

наддаване над началната цена, за да бъде определен за купувач, в противен случай търгът е 

непроведен и внесеният депозит за участие се задържа. 

 (5) В случай че никой от оторизиралите се участници не обяви по-висока от 

началната цена с една стъпка, търгът се обявява за закрит и внесените депозити за участие се 

задържат. 

 (6) Когато до крайния срок за валидност на търга няма регистриран кандидат или 

нито един кандидат не бъде допуснат до участие, или никой не се е оторизирал, търгът е 

непроведен. 

 Чл. 54д. (1) Наддаването се извършва само чрез платформата с обявената стъпка на 

наддаване, като участниците потвърждават последователни суми, посочени автоматично, всяка 

от които е по-висока от предходната, потвърдена от друг участник, с една стъпка на наддаване. 

 (2) Всеки участник в търга получава информация в платформата за достигнатите 

цени без данни за останалите участници и техния брой. 

 (3) Електронният търг приключва с изтичането на времевия интервал от един 

астрономически час. В случай че в последните 60 секунди от времевия интервал постъпи 

наддавателно предложение, срокът за приключване на търга се удължава с 15 минути 

еднократно, като платформата визуализира това и оставащото време на участниците. 

 (4) В случай че никой от участниците в търга не потвърди цена, която е по-висока с 

една стъпка на наддаване от последната достигната цена, платформата съобщава, че е най-

висока и при липса на предложение визуализира край на наддаването. 

 (5) С изтичането на срока по ал. 3 електронната платформа посочва участника, 

предложил най-високата цена, и този, предложил втора по размер цена, когато има такъв. 

 (6) Тръжната комисия може да следи наддавателните предложения без информация 

за направилите ги участници. 

 Чл. 54е. (1) За резултатите от наддаването платформата генерира протокол с 

информация за обекта на търга, началния час, участника с най-високо тръжно 
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предложение и втория класиран, ако има такъв, и часа на закриване на търга, който се 

подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП. 

 (2) В случаите на непроведен или закрит търг електронната платформа генерира 

протокол за това, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП." 

 5. В чл. 59, ал. 1 се посочва, че по реда на глава пета, се извършват и продажбите на 

имоти - частна държавна собственост, придобити или предоставени за управление на 

държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с данъчна оценка до 500 000 лв., 

с изключение за правилата за електронен търг. 

 6. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15: 

 "§ 15. Когато към датата на влизане в сила на Наредбата за електронната 

платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски 

дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на 

сто държавно участие в капитала има публикувано съобщение за условията на търга в 

заповедта по чл. 43, ал. 1 на областен управител за продажба на имот по чл. 42, ал. 1, 

процедурата се довършва по досегашния ред." 

  

 С § 2 в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на 

Министерския съвет от 2003 г., се правят следните допълнения: 

 1. В чл. 14, ал. 1 се създава изречение второ: "Продажбата на имоти по изречение 

първо се извършва чрез електронен търг при условията и по реда на Наредбата за електронната 

платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски 

дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на 

сто държавно участие в капитала." 

 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а: 

 "§ 6а. Когато към датата на влизане в сила на Наредбата за електронната платформа 

за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски 

дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито 

дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала има публикувано решение по чл. 15, ал. 1 за провеждане на процедура за 

продажба на имот по чл. 14, ал. 1, изречение първо, тя се довършва по досегашния ред." 

  

 С § 3 в Наредбата за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на 

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 80, 103 и 115 от 2004 

г. и бр. 44 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 2: 

 а) в ал. 1 т. 5 се отменя; 

 (отм.) имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.;( 

преди отмяната, по реда на тази наредба се извършва продажба чрез публичен търг и публично 

оповестен конкурс на горепосочените имоти.) 

 б) създава се ал. 3: 

 "(3) Обектите по чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗПСК се продават от Агенцията за приватизация 

и следприватизационен контрол чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната 

платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски 

дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на 

сто държавно участие в капитала. Договорите с определените купувачи се сключват по реда на 

тази наредба." 

 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 5: 

"§ 5. Когато към датата на влизане в сила на Наредбата за електронната платформа за продажба 

на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или 

акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в 
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капитала има публикувано решение за определяне на метод за продажба на имот по чл. 11, ал. 

1, изречение първо от тази наредба, тя се довършва по досегашния ред." 

  

 С § 4. в Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, 

заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 

тайна, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2002 г., в чл. 11, ал. 1, 

изречение второ накрая се добавя "както и при провеждане на електронен търг чрез 

електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК" и в изречение трето след думите "явно наддаване" 

се добавя "с изключение на електронен търг". 

  

 С § 5. в Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2010 

г., се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 5: 

 а) създава се нова т. 16: 

 "16. създава, поддържа и развива електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК и 

оказва методическа помощ за работа с нея;" 

 б) досегашната т. 16 става т. 17. 

 2. В чл. 29, т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя "както и отговаря за 

функционирането и развитието на електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК". 

 3. В чл. 31: 

 а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "включително при електронен търг 

чрез електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК"; 

 б) създава се т. 22: 

 "22. подготвя и провежда електронните търгове чрез електронната платформа по чл. 

3а от ЗПСК и съвместно с дирекция "Правна" оказва методическа помощ за работа с нея." 

 4. В чл. 32 се създава т. 23: 

"23. подпомага дирекция "Сделки" при подготовката и провеждането на електронните търгове 

чрез електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК и съвместно с нея оказва методическа помощ 

за работа с нея." 

 Съгласно § 6  Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 

"Държавен вестник". 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 77 от 01.10.2019 г. е публикувано РЕШЕНИЕ 

№ 1212-МИ на ЦИК от 26.09.2019 г. относно поправка на техническа грешка в 

Приложение № 4 към Решение № 615-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК за 

утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 С него се допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 4 към Решение 

№ 615-МИ от 15 август 2019 г. на ЦИК, както следва: 

  В указателния текст думите "местонахождението на съответното лечебно заведение, 

дом или институция е на територията на общината, в която българските граждани имат адресна 

регистрация по постоянен адрес, най-малко 6 месеца преди датата на изборите, съответно 

адрес на пребиваване най-малко 6 месеца преди датата на изборите – за гражданите на друга 

държава – членка на ЕС" се заменят с "местонахождението на съответното лечебно заведение, 

дом или институция е на територията на общината, в която българските граждани имат адресна 

регистрация по постоянен адрес или по настоящ адрес (ако са подали заявление за гласуване по 

настоящ адрес), най-малко 6 месеца преди датата на изборите, съответно адрес на пребиваване 

най-малко 6 месеца преди датата на изборите – за гражданите на друга държава – членка на 

ЕС". 
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Относно ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация  

 

 С § 1. в чл. 46а, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. В изречение първо думите "населено място, което не е" се заменят с "населените 

места, които не са", думата "кметство" се заменя с "кметства", а думата "наместник" се заменя 

с "наместници". 

 2. В изречение второ думите "Кметският наместник" се заменят с "Кметските 

наместници", а думата "отговаря" се заменя с "отговарят". 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  Съгласно  § 2,  ал. 1 в населените места – административен център на кметства, в които 

на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени 

избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на 

останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1. 

 С ал. 2 се указва, че след изтичане на мандата им кметовете на кметствата по ал. 1 

изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от 

новоизбрания кмет на общината. 

 Съгласно § 3 законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с 

изключение на § 2, който влиза в сила от 28 октомври 2019 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

публичните предприятия 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Съгласно § 2, ал. 1 не може да се създават държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон, ако се предвижда те да извършват предимно стопанска дейност, която може 

да се осъществява от частен оператор с цел печалба. 

 Съгласно ал. 2 Министерският съвет възлага на Агенцията за публичните предприятия 

и контрол изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 

3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната 

от тях дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики. Анализът 

се представя на Министерски съвет в срок до 12 месеца от влизането в сила на закона. Въз 

основа на анализа Министерският съвет в срок до три години приема програма за 

преобразуване.  

 В ал. 3 се указва, че държавните предприятия, създадени със специални закони на 

основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно търговска дейност, 

се преобразуват в еднолични търговски дружества по реда на част втора, дял трети, глава 

шестнадесета, раздел III на Търговския закон.  

 Ал. 4 регламентира, че държавните предприятия, създадени със специални закони на 

основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции 

и политики, се реорганизират в административни структури при спазване на действащата 

нормативна уредба или се включват в консолидираната фискална програма съгласно чл. 13, ал. 

4 или чл. 171 от Закона за публичните финанси. 

 Съгласно § 5, ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се 

преименува на Агенция за публичните предприятия и контрол. 

 В ал. 2 се указва, че дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права 

и задължения на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол преминават към 

Агенцията за публичните предприятия и контрол. Висящите дела към датата на влизането в 

сила на закона се продължават от Агенцията за публичните предприятия и контрол до тяхното 

приключване във всички инстанции. 
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 Разпоредбата на ал. 5 регламентира, че Агенцията за публичните предприятия и 

контрол встъпва в правата и задълженията на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол по сключените от нея договори, включително по Оперативни 

програми, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 Съгласно § 7 в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ след редакцията на чл. 7, 

ал. 3 придобива следния вид: 

„Държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в 

органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско 

участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни 

комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на 

фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение, 

освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия.“ 

 Съгласно § 8 в КОДЕКСА НА ТРУДА, чл. 107а, ал. 2 придобива следния вид: 

Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на 

управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в 

капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни 

комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на 

фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение, 

освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия. 

 Съгласно § 12 в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ се правят следните 

изменения:  

 1. В чл. 44, ал. 1 думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" 

се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол". 

 2. В чл. 45а ал. 2 и 3 се отменят. 

(Отм.) (2) Когато данъчната стойност на частта на държавата е над 10 000 лв., 

прекратяването на съсобствеността се извършва от областния управител със съгласието на 

изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 

 (Отм.) (3)  В случаите по ал. 2 областният управител подготвя проект на заповед за 

прекратяване на съсобствеността, който заедно с преписката се изпраща на изпълнителния 

директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за изразяване на 

съгласие. 

 3. В чл. 57 ал. 1 се отменя. 

(Отм.) Правата на собственост на държавата в търговски дружества се упражняват от 

Министерския съвет или от министрите съобразно отрасловата им компетентност. 

 4. В чл. 78, ал. 2 думите "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" 

се заменят с "Агенцията за публичните предприятия и контрол". 

 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 на МС от 3.10.2019 г. за изменение и допълнение 

на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от 

областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския 

съвет от 1998 г.  
 

 С § 1. Член 46 се отменя. 

 (Отм.) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР – събира се такса в размер, както следва: 

 1. документ на хартиен носител – 25 лв.; 

 2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв. 

 С § 2. В чл. 49д ал. 3 се изменя така: 

 "Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 

50 обекта. За проект с над 50 обекта таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, 

а за всеки следващ обект таксата се намалява с 50 на сто." 

 С § 3. Член 49ж се изменя така: 

apis://Base=NARH&DocCode=4706&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art7_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art7_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art107а_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=14142&ToPar=Art46&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=14142&ToPar=Art49д_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=14142&ToPar=Art49ж&Type=201/


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

 "(1) За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, 

ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за 

услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. 

 (2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК 

събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината 

събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на 

хартиен носител и за електронен документ. 

 (3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56 от 

ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел, за хартиен носител. В полза на 

държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ в PDF формат." 

 С § 4. В чл. 49и, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Точка 3 се изменя така: 

 "3. за координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, 

на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 9 лв. на точка;". 

 2. Точка 7 се отменя. 

 3. В т. 11 след думите "данни за" се добавя "еталонна", а думите "или магнитна точка" 

се заличават. 

 4. В т. 17 думите в скобите се изменят така: "(релеф – TIF формат, ситуация – TIF 

формат, или хидрография - TIF формат)". 

 5. В т. 18 думите "резолюция 300 dpi" и запетаята пред тях се заличават. 

 6. В т. 19 думите "М 1:5000" се заменят с "максимален обхват 5х5 км". 

 7. В т. 20 думите "резолюция 600 dpi" и запетаята пред тях се заличават. 

 8. В т. 21 думите "резолюция 600 dpi" и запетаята пред тях се заличават. 

 9. Точка 22 се изменя така: 

 "22. за сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (TIF формат) – 25 

лв. на картен лист;". 

 10. В т. 23 думите "резолюция 300 dpi" и запетаята пред тях се заличават, а след думата 

"дециметър" се поставя запетая и се добавя "но не по-малко от 6 кв. дм". 

 11. В т. 24 накрая се добавя "формат А4". 

 

 

Относно ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 10.10.2019 г. за приемане на Наредба за 

условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и 

комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за 

националната сигурност и за осъществяването на контрол 

 

 Съгласно чл. 1, ал. 1 с Наредбата се уреждат условията и редът за определяне на 

мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите 

обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. 

 Ал. 2  указва, че с наредбата се определят условията и редът за осъществяване на 

контрол по изпълнението на мерките по ал. 1. 

 Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 регламентира, че ръководителите на стратегическите 

обекти и възлагащите стратегически дейности, които са от значение за националната 

сигурност, определят системите с критично значение за дейността след изготвяне на оценка и 

план за управление на рисковете за сигурността. 

 Съгласно ал. 2 системи с критично значение за дейността по ал. 1 са информационните 

и комуникационните системи, които са необходими за осъществяването на стратегическата 

дейност или за защитата на стратегическия обект или обекта, в който се извършва 

стратегическа дейност, и при нарушаването на функциите им се затруднява или преустановява 

стратегическата дейност или се създава заплаха за националната сигурност. 

 С ал. 3 се указва, че ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите 

стратегически дейности утвърждават вътрешни правила за сигурност на системите с критично 
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значение за дейността и определят със заповед служителите, отговорни за тяхното 

администриране. 

 Съгласно чл. 4, ал. 1 в 30-дневен срок от определянето на системата за такава с 

критично значение за дейността ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите 

стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност, писмено уведомяват 

за това председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). 

 Съгласно ал. 2  уведомлението по ал. 1 съдържа: 

 1. идентификация на системата; 

 2. общо описание на системата (архитектура, използвани технологии, връзки с други 

системи, описание на предоставяните и използваните услуги, използван приложен софтуер и 

хардуер); 

 3. управление на сигурността, длъжностни лица по сигурността и отговорности; 

 4. лица за контакт. 

 С ал. 3 се указва, че след получаването на уведомлението по ал. 1 председателят на 

ДАНС може да поиска допълнителна информация за системата. Информацията се предоставя в 

срок до 30 дни от нейното поискване. 

 Ал. 4 указва, че при промяна на обстоятелствата по ал. 2 ръководителите на 

стратегическите обекти и възлагащите стратегически дейности, които са от значение за 

националната сигурност, са длъжни незабавно да уведомят председателя на ДАНС. 

 Съгласно чл. 5, ал. 1 информационните и комуникационните системи с критично 

значение за дейността на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за 

националната сигурност, се вписват в регистър. 

 Съгласно ал. 2 регистърът по ал. 1 не е публичен и се поддържа от ДАНС. 

 

Относно ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикуван  ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти  

 

 С § 77. в ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (дв, бр. 86 от 2018 г.) в преходните и заключителните 

разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Параграф 131 се изменя така: 

 "§ 131. (1) Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на 

централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с 

постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г. 

 (2) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в 

графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се 

прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително 

изпращане на изискуемата информация." 

 2. § 137 придобива следния вид: 

До 1 януари 2021 г. централните органи за покупки провеждат процедури за възлагане на 

обществени поръчки чрез създадените от тях платформи по досегашния ред, с изключение на 

задълженията по чл. 35 и 36, които се извършват чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 съгласно 

графика по § 131, ал. 1. 

Съгласно § 82 Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с 

изключение на: 

3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г. 
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Относно ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. е публикувана 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. 

за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни 

да извършват дейности по кадастъра  

 

 С § 1. в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2 думите "най-малко по едно" се заменят с "най-малко едно", а думите "на всеки 

10 души" се заличават. 

 2. В ал. 3 накрая се добавя "или на един едноличен търговец". 

 3. Алинея 4 се отменя. 

  С § 2 в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "Регистърът се води в цифров вид и се състои от партидите на правоспособните лица." 

 2. В ал. 2 след думата "води" се добавя "в цифров вид". 

 С § 3. в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и в нея:  

 а) точка 5 се изменя така: 

"име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за 

кореспонденция, телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец – и наименование, 

седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управ- ление"; 

 б) в т. 6 след думите "адрес на управление," се добавя "адрес за кореспонденция" и се 

поставя запетая. 

 2. Създава се ал. 2: 

"Партидата на правоспособно лице, което извършва дейности по кадастър и/или дейността по 

чл. 56 ЗКИР, съдържа и следните данни:  

 1. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността по 

административно обслужване от право- способното лице; 

 2. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността 

по административно обслужване от правоспособното лице; 

 3. номер и дата на документ за преминат от правоспособното лице курс за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация; 

 4. номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка "Професионална 

отговорност"." 

 С  § 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 се създават изречения трето и четвърто: "Партидните досиета се подреждат в 

томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат 

ред." 

 2. В ал. 2 се създават т. 7 – 9: 

"7. заявления от правоспособното лице и приложените към тях документи за извършване, 

съответно за прекратяване, на дейността по административно обслужване или за промяна на 

декларираните обстоятелства; 

8. документи, удостоверяващи преминат курс за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация на правоспособното лице; 

9. копия на застрахователни полици за сключена застраховка "Професионална отговорност"." 

 3. В ал. 3 след думата "кадастъра" се добавя "на дейността по административно 

обслужване,". 

 С  § 5. член 8 се отменя. 

     С § 6. в чл. 9 след думите "книга за" се добавя "наложените глоби и имуществени 

санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за". 

     С § 7. в чл. 11, ал. 1 думите "представляващия ги орган" се заменят със "законния им 

представител". 

 С § 8. в чл. 12, ал. 1 думите "изискуемите се" се заменят с "изискуемите". 

 С § 9. В чл. 13 се правят следните изменения: 
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 1. В ал. 1 думата "връчва" се заменя с "издава". 

 2. Алинея 4 се отменя. 

 Съгласно § 10. Член 14 се изменя така: 

 "Чл. 14. Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят 

писмено Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от настъпване на 

промени в данните по: 

1. член 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11; 

2. член 6, ал. 2, т. 3 и 4." 

 § 11. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1, т. 3 думите "чл. 14" се заменят с "чл. 14, т. 1". 

 2. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и в нея думата "официален" се заличава. 

 С § 12 член 16 се изменя така: 

 "(1) Комисията по чл. 18, ал. 2 ЗКИР има следните задължения: 

 1. проверява в 30-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по чл. 

11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра и дава 

становище за вписване или за отказ; 

 2. писмено уведомява кандидатите за нередовности в заявленията в 7-дневен срок от 

разглеждането им; 

 3. дава становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на 

нередовностите по т. 2; 

 4. прави предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра, въз 

основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР; 

 5. подготвя доклад за заличаване от регистъра. 

 (2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват от 

длъжностно лице, определено със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, което има следните задължения: 

 1. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър заявления за вписване/заличаване в регистъра на правоспособните лица; 

 2. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър заявления от правоспособните лица по кадастър за извършване/прекратяване на 

дейността по административно обслужване; 

 3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 

18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР; 

 4. връчва свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3; 

 5. нанася настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра; 

 6. дава справки за вписаните в регистъра обстоятелства; 

 7. води книгата по чл. 9, комплектува и съхранява партидните досиета; 

 8. извършва служебни проверки в регистри на държавната администрация, които 

съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изисква служебно необходимите документи 

по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3. 

 (3) Длъжностното лице по ал. 2 след всяко вписване, заличаване и промяна на данните в 

регистъра поставя дата." 

 С § 13 член 19 се изменя така: 

 "(1) На електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се 

публикуват: 

 1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от 

партидата на всяко лице: номер на партида, име (наименование), адрес за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес, дата на започване/прекратяване на дейността по административно 

обслужване, дата на изтичане на застраховката "Професионална отговорност", дата на 

изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната 

квалификация;  

 2. списък на лицата, заличени от регистъра на правоспособните лица, който съдържа: 

номер на партида, име (наименование) на лицето и срока за заличаването им. 

 (2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се поставят и в сградата на всяка служба по геодезия, 

картография и кадастър на разположение на гражданите.  
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 (3) Регистърът и списъкът по ал. 1 се актуализират след настъпване на нови или при 

промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра." 

 Съгласно § 14 навсякъде в наредбата абревиатурата "ЕГН" се заменя с "единен 

граждански номер". 

 С § 15 в допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В § 1, ал. 1 думата "ползуването" се заменя с "ползването". 

 2. В § 2, ал. 1: 

 а) точка 2 се изменя така: 

 "Изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на 

границите на поземлени имоти, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на 

свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 4 ЗКИР;" 

 б) създава се нова т. 3: 

 "дейности по чл. 56, ал. 1 ЗКИР;" 

 в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5. 

 С § 16 в приложението към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР (физическо лице): 

 а) създават се нова т. 5 и т. 6 – 8: 

 "5. Започване на дейността по административно обслужване …………… г.  

 6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..….. г.  

 7. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ……………… 

№ ……….. г. 

 8. Застрахователна полица "Професионална отговорност" № …………….. г."; 

 б) досегашната т. 5 става т. 9.  

 2. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР (юридическо лице или 

едноличен търговец): 

 а) създават се нова т. 7 и т. 8 – 11: 

 "7. Започване на дейността по административно обслужване ………….…… г.  

 8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..…….. г.  

 9. Списък на лицата – служители на търговеца, които ще извършват дейността по 

административно обслужване. 

 10. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ……………… 

№ ………... г. 

 11. Застрахователна полица "Професионална отговорност" № …………….. г."; 

 б) досегашната т. 7 става т. 12. 

 Съгласно § 17 в § 10 от заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват дейности по кадастъра (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) след думата 

"RegiX" се поставя запетая и се добавя "но не по-късно от 22.11.2018 г.". 

 

2. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г. е публикувано 

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 

2019 г. 

 

 


