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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 2014г. 
 

 

 

 

 

              Относно ДВ, бр.74 от 05.09.2014г.  
 

             1.  В официалния раздел на ДВ, бр.74 от 05.09.2014г. е публикувано Постановление № 

263 на МС от 29.08.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и 

организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците 

от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 50 

от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.) 

 По силата на направените промени отпада изискването за водене на регистър на 

доброволците, като се запазва изискването за водене на регистър на доброволческите 

формирования. Отпада и изискването доброволецът да е с настоящ адрес на територията на 

съответната община.Определя се, че кметът на общината е органът, който  по предложение на 

ръководителя на формированието определя заместник – ръководител и отговорници. 

Регламентирано е, че по предложение на повече от половината от членовете на доброволното 

формирование кметът на общината определя нов ръководител, посочен от формированието. 

В глава четвърта се създава нов раздел Іа „Организиране на дейността на доброволните 

формирования”, където са разписани правомощията на доброволните формирования, начина 

по който могат да осъществяват дейността си, документите с които следва да разполагат и 

правомощията на ръководителя на формированието. 

Въведен е задължителен характер на първоначалния основен курс на обучение, като са 

посочени обучаващите институции, както и че обучението се извършва по заявка на кмета на 

общината. Предвидено е провеждане на поддържащо обучение на всеки три години, обучение 

на обучители на доброволци и текущо обучение. На всяко тримесечие ръководителя на 

формированието следва да организира 4-часово текущо обучение на доброволците. 

 

               Относно ДВ, бр.78 от 19.09.2014г.  
 

 

             1.  В официалния раздел е публикувана Наредба № 8121з-531 от 9.09.2014 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,  издадена от министъра на 

вътрешните работи, в сила от 19.09.2014 г. 

 Тази Наредба отменя досега действащата  Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 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, като е предвидено, че търговците, получили разрешение за 

осъществяване на дейности по отменената наредба са длъжни да приведат организацията на 

дейността в съответствие с изискванията на новата наредба в срок до една година от влизането 

й в сила. 

 С наредбата се регламентират изискванията към фирмите, осъществяващи сервизно 

обслужване на противопожарни уреди и поддържане и обслужване на противопожарни 
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системи и съоръжения, като се регламентират и изискванията към осъществяването на самите 

дейности. 

Съгласно наредбата търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни 

уреди, трябва да разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите 

за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 

"Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо 

обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3 към наребата, а ако не 

разполагат с такива, то трябва да са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, 

които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за 

експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба. 

     Търговците, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и 

съоръжения, разполагат с технически средства и оборудване съгласно стандартите по чл. 31, 

ал. 2 от наредбата, но не по-малко от определените в приложение № 4 към същата. 

 Лицата, представляващи търговеца и лицата непосредствено осъществяващи дейности 

по наредбата, свързани със сервизно обслужване на противопожарни уреди и поддържане и 

обслужване на противопожарни системи и съоръжения,  трябва да притежават необходимата 

професионална квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от Закона 

за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), да не са осъждани за умишлени 

престъпления от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за 

умишлено престъпление от общ характер и да не страдат от психически заболявания. 

 

В официалните раздели на ДВ,бр.79/23.09.2014г., ДВ,бр.80/26.09.2014г., 

ДВ,бр.81/30.09.2014г. 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. 

  


