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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 септември 2015г. 
  

 Относно ДВ, бр.67 от 01.09.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.67 от 01.09.2015 г. е обнародвано Постановление 

№ 230 на МС от 27.08.2015 г. за приемане на план-сметка за разходите по 

подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за 

кметове и на национален референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се 

гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и 

референдумите?" на 25 октомври 2015 г.  

  Постановлението е прието на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 5, ал. 1 от 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 51, 

ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г. Постановлението влиза в сила от 26 август 2015 г. 

 

     Относно ДВ, бр.68 от 04.09.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.68 от 04.09.2015 г. е обнародвано Постановление 

№ 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на 

осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, 

вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за 

обмен на информация. 

 С наредбата се уреждат: 

 1. редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 

Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както 

и лихвите по тях и други приходи в Националната агенция за приходите (НАП);  

2. редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за 

социално осигуряване; 

3. редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд 

"Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален 

пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално 

осигуряване (КСО); 

4. редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 КСО; 

5. редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за Фонд 

"Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за 

професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО; 

6. редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по 

индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 КСО, в Държавния фонд 

за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система; 
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7. редът за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост 

на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено 

лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 КСО; 

8.  редът за прехвърляне от професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по 

индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 КСО, във Фонд "Пенсии" 

на държавното обществено осигуряване. 

 

 Относно ДВ, бр.70 от 11.09.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.70 от 11.09.2015 г. е обнародвано Решение № 

1961-МИ на ЦИК от 7.09.2015 г. относно допълване на образци на изборни 

книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. 

на ЦИК, за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г.  

 С решението се допуска допълване в образците на изборни книжа съгласно приложения, 

утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, както следва: 

    1. приложение № 96-МИ – Удостоверение за регистрация на партия в ОИК; 

    2. приложение № 97-МИ – Удостоверение за регистрация на коалиция в ОИК. 

 Утвърждават се  допълнителните образци на изборни книжа – приложения № 96-МИ и 

№ 97-МИ, представляващи неразделна част от решението. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.70 от 11.09.2015 г. е обнародвано Решение № 

1971-МИ/НР на ЦИК от 7.09.2015 г. относно утвърждаване образец на изборна 

книга – Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за 

кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. 

 С решението на основание чл. 6, ал. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния 

кодекс и § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия 

утвърждава образец на изборна книга – Удостоверение за наблюдател на изборите за общински 

съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. – приложение № 

1 към решението. 

 

В официалните раздели на ДВ, бр.71 от 15.09.2015 г.,  ДВ, бр.72 от 18.09.2015 г. и ДВ, 

бр.73 от 25.09.2015 г. няма публикувана нормативна уредба, с която да са направени промени в 

текстове, които са  свързани с правомощията на Областен управител и дейността на Областна 

администрация – Велико Търново. 

 

 Относно ДВ, бр.75 от 29.09.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.75 от 29.09.2015 г. е обнародвана НАРЕДБА № 

8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала 

на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната 

безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и 

съоръжения, свързани с пожарната безопасност. 

 С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на персонала, който ще 

ръководи или осъществява дейности по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи, за получаване на разрешение и за извършване на дейности по осигуряване 

на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и 

съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци на територията на държава – членка на Европейския съюз, на 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария. 

Лицата, които ще осъществяват противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни 

и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти, следва да 

отговарят на изискванията по чл. 2 или да притежават завършено средно образование и да са 
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работили не по-малко от 5 години в структурните звена за ПБЗН по направление държавен 

противопожарен контрол. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата лицата, които ще ръководят 

дейността по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, следва да 

притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по 

специалности в област на висшето образование "технически науки", придобита в акредитирани 

висши училища в страната или в чужбина, и да отговарят на условията по чл. 6 от същата 

Наредба. 

    Разпоредбата на чл. 6, регламентира, че лицата, които ще осъществяват дейностите по 

поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и сервизно обслужване 

на противопожарни уреди, следва да притежават средно образование и да отговарят на 

следните условия: 

1. да притежават удостоверение (приложение № 1) за завършен курс за обучение за 

извършване на съответната дейност в една от следните институции: 

а) Академията на МВР; 

б) професионални гимназии, отговарящи на критериите, определени в приложение № 3; 

в) центрове за професионално обучение (ЦПО), отговарящи на критериите, определени в 

приложение № 3; 

2. да притежават удостоверение (приложение № 2) за завършен курс за поддържане и 

актуализиране на квалификацията в институция по т. 1 на всеки 5 години след издаване на 

удостоверението по т. 1. 

 С нормата на § 3 се определя, че лицата, получили удостоверения за завършени курсове 

по чл. 10, ал. 6, т. 1 и 2 от Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на 

разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна 

безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност (обн., ДВ, бр. 91 от 2011 г.; отм., бр. 78 от 2014 г.) или по § 4 от преходните и 

заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, 

от търговци и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2014 г.) ползват 

правата на лицата, получили удостоверения съответно по чл. 6, т. 1 и 2 от тази наредба. 

 Предвидено е, че контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за 

ПБЗН на ГДПБЗН – МВР. 

 

 


