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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 февруари 2018г. 

 
 Относно ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, в сила от 16.02.2018г. 
 

 С § 25  от ПЗР на закона, в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (обн., ДВ, бр. 

13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

 1. В чл. 13, ал. 1, т. 8а: 

 а) текстът преди буква "а" се изменя така: "За услуги, предоставяни на:"; 

 б) в буква "а" в началото се добавя "Българската народна банка, свързани с"; 

 в) в буква "б" в началото се добавя "Българската народна банка и Комисията за финансов 

надзор, свързани с"; 

 г) в буква "в" в началото се добавя "Българската народна банка, свързани с". 

 

 2. В чл. 31, ал. 1, т. 5 накрая се добавя "освен когато договорът се сключва при общи 

условия или нормативен акт определя задължителното му съдържание". 

 

 3. В чл. 54, ал. 1, т. 6 думите "принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса 

на труда" се заличават. 

 

     С § 26 от ПЗР на закона се регламентира, че: 

  (1) При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и 

провеждането на конкурси за проекти, за които след влизането в сила на този закон е взето решение 

за откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

или е изпратена покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 и чл. 191 от Закона за обществените поръчки, 

отстраняването по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61, 

ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда се прилага, само 

когато нарушенията са извършени след влизането му в сила.  

 

 (2) При възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и 

провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за 

откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или 

е изпратена покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 и чл. 191 от Закона за обществените поръчки, отстраняването 

по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 

или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда не се прилага за нарушения, 

извършени до влизането му в сила, освен когато актът на възложителя, с който лицето е 

отстранено, е влязъл в сила. 

 

 С § 27 от ПЗР на закона се регламентира, че: 

 Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и 

провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за 

откриване на процедура, публикувана е обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки или 

е изпратена покана по чл. 191 от Закона за обществените поръчки, с изключение на случаите по § 26, 

се довършват по досегашния ред. 
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 Относно ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 105 

на МС от 22.02.2018 г. за признаване на Сдружение "Национален център за 

рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище 

в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 
 

  С Решението се признава Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" със 

седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Ландос № 24, бл. Общежитие, ет. 1, регистрирано по 

реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 6216 на Пловдивския окръжен 

съд от 6 октомври 2004 г., том/стр. 3/122, п. 29 по ф.д. № 2455/2004 г., ЕФН 1504024551, БУЛСТАТ 

115854783, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция 

на хората с увреждания за срок 3 години. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 18 от 27.02.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията 

на дейността на бюрата за съдимост 

С § 3 се създава с чл. 35б, със следното съдържание: 

 "Чл. 35б. (1) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се 

извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от 

централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет 

и органите на съдебната власт чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за 

съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 

78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се 

издава по общоустановения ред.  

 (2) Електронното служебно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, 

ал. 3 и 4. 

 (3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния 

орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, 

оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които 

нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус. 

 (4) Заявлението по ал. 1 се подава по образец чрез попълване на електронна форма, 

която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като 

идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис. 

 (5) В заявлението по ал. 1 се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на 

ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за име, презиме и фамилия.  
 (6) Заявителят получава автоматично генерирано съобщение в случаите, в които 

лицето не попада в обхвата на ал. 1, изречение второ. 
 (7) Срокът за издаване на ЕССС е не по-късно от три работни дни от датата на 

заявяване. В случай че за същото лице вече има издадено валидно ЕССС, заявителят може да 

прецени дали да използва вече издаденото ЕССС, или да заяви издаването на ново ЕССС. 

 (8) За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса. 

 (9) Електронното служебно свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат по 

образец съгласно приложение № 7 чрез информационната система на Министерството на правосъдието 

и се съхранява в нея за срок от 20 години.  

 (10) Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от 

датата на издаване.  

 (11) Вписаните в ЕССС данни удостоверяват статуса на лицата по ал. 1. 

 (12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в 

информационната система на Министерството на правосъдието. В информационната система за 

издаване на ЕССС задължително се пазят записи за заявяването на всяко ЕССС, за лицето, заявило 

издаването и/или получило ЕССС, за времето на заявяването/получаването. Записите не подлежат на 

изтриване за срок от 20 години и са защитени с криптографски методи. 

 (13) Всяко лице може да получи справка за заявените за него ЕССС. Справките се 

предоставят след подаване на изрично заявление до Министерство на правосъдието или при 

техническа възможност на лицето директно на интернет страница на Министерство на 

правосъдието." 

 

  


