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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 юли 2015г. 
  

 Относно ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 
 Създава се нова т. 6 на чл. 104 от ГПК, съгласно която се регламентира, че са подсъдни 

на окръжен съд и исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, 

подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство. 

 В чл. 210, ал. 2 от ГПК се създава изречение второ: "Не се допуска разделяне на искове, 

които се намират във връзка с предмета на делото, освен ако подлежат на разглеждане по реда 

на различни производства." 

 С редакция на нормата на чл. 274, ал. 2 от ГПК се прави промяна на подсъдността при 

обжалване на определения, постановени от въззивна инстанция. Преди промяната всички 

въззивни определения са подлежали на оспорване пред ВКС. С промяната се регламентира, че 

когато определенията са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване с частна 

жалба пред Върховния касационен съд, а когато са постановени от окръжен съд като въззивна 

инстанция – пред съответния апелативен съд. 

 Прави се промяна в чл. 280 ал. 2 от ГПК, като в общия случай, се стеснява 

възможността за касационно обжалване на съдебните решения. Прагът на необжалваемост 

пред ВКС за решения по търговски дела се вдига от 10000 на 20000 лв.Регламентира се също 

така и че не подлежат на касация следните решения: 

-  решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 

от този кодекс, производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 127, ал. 2, чл. 

127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за 

възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за 

разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, 

искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на 

име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от 

Закона за уреждане на колективните трудови спорове; 
 

-  решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете 

по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и 

обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв. 
  

 Едновременно с гореизложеното обаче, отпада ограничението за касационно обжалване 

на решенията по въззивни дела по искове за собственост и други вещни права върху 

недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за 

собственост, тъй като отпада по отношение на същите на ограничението, цената на иска да не е 

под 5000 лв. 

 Със закона се правят и промени, свързани с производството по издаване на заповед за 

изпълнение, както се инкорпорират и нормите на европейското законодателство, свързани с 

прякото изпълнение на съдебни решения, постановени в държави, членки на Европейския 

съюз. 
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 Относно ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г. 
  

2. В официалния раздел на ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г. е публикувано Постановление № 

164 на МС от 2.07.2015 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на МС от 2004 г. 
 Създава се ал. 4 на чл. 16 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина, която регламентира, че Министърът на финансите може да разреши на длъжностни 

лица от държавната администрация, изпълняващи важни задачи, да пътуват с билет бизнес 

класа при продължителност на полета повече от 5 часа. 
 

3. В официалния раздел на ДВ, бр.51 от 07.07.2015 г. е публикувано 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните 

разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и 

прилежащата им инфраструктура, издадено от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 На основание чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 46, ал. 1 

и чл. 51 от Закона за нормативните актове и чл. 286, ал. 5 от Закона за електронните съобщения 

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на 

регионалното развитие и благоустройството са дали задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 

5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и 

нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.), касаещо 

изработването на подробен устройствен план при условията на чл. 5 от Наредбата; 

категоризацията на строежите по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 35/2012 г. и реда и условията за 

издаване на разрешение за строеж във връзка с тяхното осъществяване и компетентните органи 

във връзка с изменянето на Наредба № 35/2012 г. и даването на указания по нейното 

прилагане. 
 

 Относно ДВ, бр.52 от 10.07.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.52 от 10.07.2015 г. е публикуван Закон за 

допълнение на Закона за държавната собственост. 

В чл. 57а от ЗДС се създават ал. 4 и 5, със следното съдържание: 

 (4) Правилата по чл. 57а, ал. 1 и 2 за избор на частен партньор не се прилагат, когато 

държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в 

капитала участват в търговски дружества, сключват договори за съвместна дейност или 

участват в граждански дружества, в случаите: 

 1. когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга 

процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на 

обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство; 

 2. на участие в дружества, които получават финансиране със средства от 

Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от 

финансиращата институция. 

 (5) Договорите за съвместна дейност по чл. 57а, ал. 4 се сключват и дружествата по 

ал. 4 се създават със срок – до изпълнение на целта или до прекратяването на договора за 

възлагане на съответната услуга, строителство или доставка, като публичният партньор няма 

право да участва с непарична вноска. 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.52 от 10.07.2015 г. е публикувано Постановление 

№ 169 на МС от 3.07.2015 г. за изменение на Устройствения правилник на областните 

администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. 

 С промяната се увеличава числеността на Областна администрация – Пловдив, като 

същата се увеличава от 47 на 48 бройки, като за целта броят на заместник областните 

управители се увеличава от 2-ма на 3-ма. 
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 Относно ДВ, бр.53 от 14.07.2015 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.53 от 14.07.2015 г. е публикувано Решение на НС 

от 8.07.2015 г. за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 

 На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Народното събрание 

открива Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р 

Параскев Стоянов" – Варна, с предмет на дейност: обучение на студенти по специалностите от 

регулираните професии "Медицинска сестра" и "Акушерка" от професионално направление 

"Здравни грижи". 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.53 от 14.07.2015 г. е публикувана Наредба за 

допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа 

на регистъра на населението      

 В чл. 4 се създава ал. 3, с която се регламентира, че удостоверенията, съдържащи 

данните по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, а именно съдържащи данните от 

електронният личен регистрационен картон на лицата, могат да се издават и с помощта на 

приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база 

данни "Население". 

 В чл. 7 се създават ал. 6 и 7 указващи, че издадените по горепосочения ред 

удостоверения, се формират в електронен вид с отпечатването им и се съхраняват в Единната 

система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението за срок пет 

години като служебни данни за справка, като в тях под полето, предназначено за вписване на 

данните в образеца, се отпечатват данни за интернет адрес и уникален код за проверка на 

вписаната информация в отпечатаните удостоверения. 

 

 Относно ДВ, бр.54 от 17.07.2015 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.54 от 17.07.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г. 
 Създават се ал. 3 и 4 към чл. 3 от КТ, съгласно които се предвижда възможност по 

въпроси извън регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище, да могат, да се сключват 

споразумения между представителните организации на работниците и служителите и 

работодателите за приемане на нормативни актове, когато споразумението е сключено по 

тяхно искане след преценка на държавата или държавата е предложила сключване на 

споразумението, като в тези случаи е предвидено, че изпълнението на споразуменията се 

осъществява от държавата. 

 Със създаването на новата разпоредба на чл. 114а, се създава нова категория трудов 

договор, а именно „Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа”, 
като се предвижда същият да може да се сключва между работник и регистриран земеделски 

стопанин за работа за един ден. Това време не се признава за трудов стаж, като 

максимума за работа по този ред за една година е до 90 дни. Уреждат се спецификите на 

този вид трудово правоотношение,съдържанието на договора, отчитането на същия пред 

инспекцията по труда, начина за изплащане на трудовото възнаграждение и осигуряването. 

 Със създаването на новата разпоредба на чл. 128б, се вменява на работодателя  

задължение да води трудово досие на работника или служителя, като е посочено, че  

същото следва да се създава при постъпване на работа и в него да се съхраняват документите 

във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото 

правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от 

съхраняваните в досието му документи, по реда на чл. 128а. 

 С промяната на чл.136а, ал.1 о КТ, се премахва задължението на работодателя, 

да уведомява предварително инспекцията по труда за удължаването на работното време. 

 Създава се нова ал.3 на чл. 139 от КТ, като със същата се регламентира, че в 

предприятия, в които е установено работно време с променливи граници, извън времето 
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на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва 

неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна 

седмица, като начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за 

вътрешния трудов ред на предприятието. 

  С промяна на текста на чл. 140, ал. 2 от КТ се ограничава приложното поле на 

разширения времеви диапазон, в който до този момент се е приемало, че положеният труд се 

счита за „нощен”, като с новата редакция времето от 20,00 ч. до 06,00 ч. ще се счита за 

нощен труд само по отношение на служителите, ненавършили 16-годишна възраст, а тези 

от 16 до 18 годишна възраст, които до този момент също са попадали в този диапазон, 

вече минават по общия ред. 

 Със създаването на нова ал. 2 на чл. 161 от КТ се регламентира, че времето на 

неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 на същата разпоредба ще се зачита за 

трудов стаж. 

  С промяната на чл. 164 ал. 1 се уеднаквява продължителността на 

допълнителният отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, 

който майката може да използва след отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, 

ако детето не е настанено в детско заведение, като същият ще може да се използва вече в 

този му размер за всичките родени от майката деца, а не само за първите три. 

 С промяната в чл.172 и чл.173 от КТ отпада задължението за работодателя да 

утвърждава годишен график за използването на платените отпуски от служителите, 

назначени по реда на КТ. В ал.4 на чл. 173 от КТ се указва, че работодателят има право да 

предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие 
по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от 

всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят 

след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за 

която се полага. С  ал.5 на същата разпоредба се регламентира, че работникът или служителят 

използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася, като 

работодателят е длъжен да му разреши ползването на отпуска до края на съответната 

календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. В този случай на 

работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия 

му се за календарната година платен годишен отпуск. 

 С промяната на чл.176 от КТ отпада ограничението, че на отлагане могат да 

подлежат не повече от 10 работни дни от полагащият се платен годишен отпуск. 
Регламентират се хипотезите в които е допустимо отлагането на отпуска. Регламентира се, че 

при отлагане на отпуск от работодателя – поради важни производствени причини, 

същият  е длъжен да осигури на работника възможността да използва през календарната 

година не по-малко от половината от полагащия му се платен годишен отпуск. Друга 

хипотеза, в която е допустимо отлагане на ползването на платеният отпуск, е това да стане по 

искане на работника или служителя, когато същия ползва друг вид отпуск или по негово 

искане, но със съгласието на работодателя, в останалите случаи. Въвежда се задължение за 

работодателя, когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната 

година, за която се отнася,  да бъде осигурено ползването му през следващата календарна 

година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се 

полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска по посоченият по-горе 

ред, е предвидено, че работникът или служителят има право сам да определи времето на 

ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни 

предварително. 

  Стеснява се кръга на лицата на които работодателя може да делегира правото 

си за налагане на дисциплинарни наказания, като с чл. 192, ал. 1 се регламентира, че това 

може да са само длъжностни лица, които са с ръководни функции. 

 С отмяната на чл. 277 от КТ, отпада задължението за работодателя да разработва 

и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

предприятието. 
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  Към разпоредбата на чл. 327, ал. 1 се създава т. 12, която дава право на работникът 

или служителят да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие и когато е 

придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

 С промяна на т. 10 от чл. 328, ал. 1 от КТ се дава право на работодателя да прекрати 

трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-

годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;“.  

 С промяна в чл. 404 от КТ се дава възможност на инспекцията по труда да поставя 

специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка, като при 

неразрешеното му премахване се носи административнонаказателна отговорност. Министърът 

на труда и социалната политика определя с наредба правилата за поставяне и графичното 

изображение на знака. 

 С § 29 се правят промени в Закона за държавния служител, като  в чл. 51 се 

създават ал. 3 и 4, съгласно които в администрации, в които организацията на труда 

позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. Времето, 

през което държавният служител трябва задължително да бъде на работа в 

администрацията, се определя от органа по назначаването. В тези случаи извън времето 

на задължителното присъствие държавният служител може да отработва дневното 

работно време през определени дни в следващия или друг ден от същата работна 

седмица. Начинът на отчитането на работното време се определя с устройствения 

правилник на съответната администрация. 
 

 Относно ДВ, бр.55 от 21.07.2015 г. 

  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.55 от 21.07.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за гражданската регистрация, в сила от 21.07.2015 год.  

 В разпоредбата на чл. 40 от закона се създава нова ал.2, съгласно която се 

регламентира, че при издаването на удостоверения и преписи от актовете за гражданско 

състояние от гражданите не може да се изисква предоставянето на лични данни, които се 

намират в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на 

населението (ЕСГРАОН) и свързаните с нея регистри. 

 Въвежда се задължение за издаване на акт за раждане на мъртвородено дете като 

това следва да се извърши въз основа на писмено съобщение, не по-късно от 48 часа от 

раждането. Във основа на тези актове ще може да бъде извършвано и погребението на 

мъртвороденото дете. 

 Разширява се съставът на комисията по чл.92, ал.8 от закона, като в същата освен 

служители на общинската администрация и териториалните структурни звена на 

Министерството на вътрешните работи се включват и служители на Главна дирекция 

"Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и на Агенцията за социално подпомагане. 

 В чл. 92 от закона се създава нова ал. 10 гласяща, че броят на лицата, които могат да се 

регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да 

надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното 

жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на 

адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В 

случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до 

четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска 

трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. 

 Съгласно новата ал. 11, към същата разпоредба, органите по ал. 1 съхраняват копия 

от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и 

заличаване на адресна регистрация, за срок 5 години.  

 Регламентира се в ал.12 на чл.92 от закона, възможността за оспорване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс на актовете на органите по ал. 1 от  същата разпоредба, 

с които се отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. 
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 Актовете на органите по ал. 1на чл.92 от закона, за заличаване на адресна 

регистрация, подлежат на оспорване пред съответния административен съд. Обжалването не 

спира изпълнението. Решението на административния съд е окончателно. 

 Разпоредбата на чл.99а от закона регламентира, че в случаите на промяна на 

адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се 

регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да 

надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното 

жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на 

адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В 

случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до 

четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска 

трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. 

 В глава четвърта се създава Раздел III „Извършване на проверка”. 

 С разпоредбата на чл.99б, се регламентира, че при писмен сигнал или по искане на собственик 

на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 

92 или чл. 99а, от закона както и по собствена инициатива кметът на общината или на района 

издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на 

изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на 

комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители 

на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на 

Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот 

заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се 

обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът 

не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител. 

 Комисията следва да извърши проверката в 7-дневен срок от издаване на заповедта за 

определянето й. За резултатите от проверката се съставя протокол. В тридневен срок от 

извършване на проверката и въз основа на , кметът на общината следва да издаде заповед за 

заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 

92 или на чл. 99а, и да изпрати обобщена информация чрез съответното териториално звено 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.  

 Въвежда се задължение за ректорите на висшите училища, които следва в началото 

на всяка учебна година да предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 от закона, 

актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, 

настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на 

лица, които не са включени в тези списъци, следва да се заличават със заповед на органа по чл. 

92, ал. 1. 

 Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в 

едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи. 

 Създава се чл. 116а, с който се предвижда, че за нарушение на чл. 92 или чл. 99а от 

закона, на виновните лица се налага глоба от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай. 

 В закона се създава подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1, съгласно 

който по смисъла на този закон:  

- „Лица, които обичайно могат да обитават жилище“ е максималният брой лица, 

които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 10 

кв.м жилищна площ.  

- "Жилищна площ" е сборът от площите на помещенията в жилището с основно 

предназначение за дневни, спални и детски стаи, измерена по вътрешните зидарски 

очертания на стените. 

- "Заличаване на адресна регистрация" е автоматизирано възстановяване на 

предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето." 

-  
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 Регламентира се, че неприключилите производства по подадени заявления за 

адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес или за промяна на адрес се довършват по 

реда на закона за изменение и допълнение. 

 Параграф 16 от Закона за изменение и допълнение предвижда, че в тридневен срок 

от влизането в сила на този закон, кметовете на общини или на райони следва да издадат 

заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на 

чл. 92 или чл. 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 

юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В състава на комисията е регламентирано, че следва да се 

включват служители от съответната общинска администрация, представители на 

съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на 

Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Регламентирано е, че в случай, че кметът не издаде заповедта в срока 

посочен по-горе, то тя следва да се издаде от областния управител.  

 Срокът за извършване на проверките от страна на комисиите е един месец от 

влизането в сила на този закон, а именно до 21.08.2015 год., като за резултатите от 

проверката следва да се съставя протокол, който да се оповести публично. 

 С параграф  17 се дава възможност по реда на чл. 19а, ал. 2 от закона да могат да се 

възстановяват имената на починали български граждани, които са били принудително 

променени и не са възстановени при условията и по реда на § 1б. Заявлението в този случай е 

предвидено да се подава от наследник на починалото лице. При разногласие между 

наследниците на починалото лице спорът се решава от районния съд. 

 

 Относно ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за подземните богатства, в сила от 24.07.2015 г. 

 Промененият текст на  чл. 22в, ал.6 от закона, регламентира, че след закриването, 

рекултивацията на засегнатите земи и последващия мониторинг на съоръженията за минни 

отпадъци, минните отпадъци се предават на областния управител на областта, на чиято 

територия се намират. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г. е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление 

 В разпоредбата на чл.7 от закона се създава изречение трето, съгласно което - при 

произвеждане едновременно на национален референдум и общи избори за общински 

съветници и кметове общинските избирателни комисии изпълняват функциите по 

организирането на националния референдум на териториите на общините В ал. 3 на същата 

разпоредба се създава изречение второ: "Централната избирателна комисия назначава 

секционните избирателни комисии извън страната." 

 С промяната на чл.9, ал.1 от Закона се разширява обхвата на провеждане на 

националните референдуми, като се предвижда, че те ще бъдат произвеждани, не само на 

територията на Република България, а и в чужбина. 

 С промяната на чл.10, ал.2 от Закона се намалява броя на подписите, които са 

необходими, ако произвеждане на референдум е поискано от инициативен комитет с подписка, 

като същите се редуцират  от 500 000 на 400 000. 

 С промяната на чл.13 от закона се въвежда срок, в който Главна дирекция 

"Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството трябва да извърши служебна проверка на изпратената от 

Председателят на Народното събрание Подписка от инициативен комитет на граждани, като 

този срок се определя на 45 дни от получаването на подписката. 

 Регламентира се, че когато в едногодишен срок от датата на обнародване на 

решението на Народното събрание се произвеждат избори, с изключение на частични и нови 
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избори за общински съветници и кметове, то тогава националният референдум и изборите се 

произвеждат на една и съща дата. 

 Дава се възможност в подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на 

алтернативната позиция да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. При 

едновременно произвеждане на национален референдум и избори партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват 

регистрацията си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на 

националния референдум. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които нямат 

право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, имат право на средства за 

медийни пакети в размер на 40 000 лв., които се предоставят и разходват по реда на чл. 178 от 

Изборния кодекс. 

 С промяната на чл. 22. От закона се удължава срока, в който Централната комисия за 

произвеждане на национален референдум трябва да обобщи данните и да обяви резултатите от 

гласуването, като същия се променя и става в срок  до 5 дни след приключване на гласуването. 

 С промяната на чл. 41, ал.2 от закона се редуцира броя на гласоподавателите, 

които следва да са взели участие в местен референдум, за да може същия да притежава 

легитимност, като същия от не по-малко от 50 % се намаля на не по-малко от 40%.. Предвижда 

се предложението, предмет на референдума, да се счита за прието, ако в него са участвали не 

по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с "да" са 

отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели. Когато 

референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове, 

предложението, предмет на референдума, ще се счита за прието, ако с "да" са отговорили 

повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за 

общински съветници. Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен 

референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от една година от датата на 

произвеждането му. 

 

 Относно ДВ, бр.57 от 28.07.2015 г. 

  

3. В официалния раздел на ДВ, бр.57 от 28.07.2015 г. е обнародвано Постановление № 

187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 

2015 г. 
  С чл. 1, ал.1, т. 6. От постановлението, по бюджета на Община Стражица  са отпуснати  

800 000 лв., за ремонт на общински улици, площади, вътрешно квартални пространства и 

общински пътища. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр.57 от 28.07.2015 г. е обнародвано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за 

паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, която 

влиза в сила от 1.01.2016 г. 

С постановлението се отменя, считано от 1.01.2016 г. и действащата сега Наредба за 

изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. 

Съгласно чл. 6. от  наредбата, осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят 

документите по чл. 3 – 5 от наредбата, на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. 

Осигурителите следва да съхраняват горепосочените документи и съответните доказателства 

към тях за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето 

им. 

Съгласно чл.8 от наредбата, за всеки болничен лист осигурителите следва да представят в 

НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично 

обезщетение. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за 

осигуряване при един осигурител, за всеки болничен лист следва да се представят отделни 

удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. В случай че 

болничните листове са обжалвани от осигурителите по реда на чл. 112 от Закона за здравето, 
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удостоверенията съгласно приложение № 9 следва да се представят след приключване на 

производството по обжалването на болничните листове. 

За всеки документ по чл. 4 от наредбата, осигурителите следва да представят в НОИ 

удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно правото на парично 

обезщетение. 

За всеки документ по чл. 5 от наредбата, както и при промяна в ползването/прекратяването 

на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването 

осигурителите следва да представят в НОИ ново удостоверение по образец съгласно 

приложение № 9 или ново удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни 

относно промяната в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението. 

Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10, с данни относно промяна в 

обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, следва да  се представят в НОИ от 

осигурителите -  в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление -

декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10. 

Предвидено е, че удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 се представят на хартиен 

носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран 

електронен подпис на подателя. Повече от два документа се представят само на електронен 

носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на 

подателя.Повече от десет документа се представят само по електронен път чрез използване на 

квалифициран електронен подпис на подателя. 

За въвеждане, контрол и съхраняване на данните в документите по чл. 14, ал. 1 от 

наредбета, представяни на електронен носител или по електронен път, следва да се използва 

програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, 

отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със 

заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ. 

Разпространяваният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на 

операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата 

на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи. 

Националният осигурителен институт разработва и предоставя уеб услугите, реализиращи 

контрол на данни и представяне на документи, които се използват в програмните продукти. 

Документите по чл. 14, ал. 1 от наредбата на хартиен или електронен носител следва да се 

представят в съответното ТП на НОИ с придружително писмо съгласно приложение № 12, 

подписано и подпечатано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов 

представител. Когато се представя електронен носител, върху него ясно и четливо следва да се 

означава единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър/ЕИК по 

БУЛСТАТ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с 

подписа и печата върху придружителното писмо. Придружителното писмо се представя в два 

екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ. Електронният носител се 

връща след приемането на информацията. 

Документите по чл. 14, ал. 1 от наредбата следва да се представят по електронен път чрез 

уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, или чрез използване на 

програмен продукт по чл. 15, ал. 1 от наредбата,  с включени – уеб услуги по чл. 15, ал. 3 и с 

квалифициран електронен подпис на подателя. 

Съгласно чл.18 от наредбата, за представяне на документите по чл. 14, ал. 1 от наредбата по 

електронен път лицата, задължени да ги представят по тази наредба, или упълномощени от тях 

лица следва да се регистрират като потребители на уеб услугите. Регистрацията се извършва 

онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ. Регистрация на 

юридическо лице се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК по 

Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице. 

    Съгласно, чл.19 от наредбата, лице, задължено да представя документите по тази 

наредба, може да упълномощи друго лице, което притежава квалифициран електронен подпис, 

да представя по електронен път документите по чл. 14, ал. 1 от негово име със заявление по 

образец съгласно приложение № 13. Упълномощеното лице представя заявлението в 

електронен вид с квалифициран електронен подпис чрез уеб приложението в интернет 

страницата на НОИ. Упълномощителят подписва и подпечатва заявлението и го представя 
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лично или чрез упълномощено за целта лице в съответното ТП на НОИ на хартиен носител в 

срок до 3 работни дни от упълномощаването. При оттегляне на упълномощаването лицето, 

задължено да представя документите по тази наредба, представя в съответното ТП на НОИ 

ново заявление по образец съгласно приложение № 13 не по-късно от 3 работни дни преди 

датата на оттеглянето. 

Чл.18 и чл.19 от Наредбата влизат в сила, считано от 01.12.2015 год. 

След получаване на документите по чл. 14, ал. 1, НОИ издава справка за приетите и 

върнати документи по образец съгласно приложение № 14. При получаване на документите по 

електронен път на електронния адрес на регистрирания по реда на чл. 18 потребител, 

представил документите, се изпраща съобщение с достъп до съдържанието на справката. При 

получаване на документите на хартиен или електронен носител справката се издава, подписва 

и подпечатва от длъжностното лице в съответното ТП на НОИ и се връчва на лицето, 

представило документите. 

Не се приемат документи по чл. 14, ал. 1, които не съдържат данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 

т. 2 от наредбата. Не се приемат и удостоверения с некоректно попълнени данни. В срок до 3 

работни дни от датата, на която е отказано приемане на документи по чл. 14, ал. 1, същите се 

представят отново след коректно попълване на необходимите данни. 

Електронен носител, който е получен в ТП на НОИ повреден, нечетим или е с вируси, се 

връща на лицето, което го е представило. В срок до 3 работни дни от получаването на 

електронния носител лицето, задължено да представя документите по тази наредба, е длъжно 

да представи годен и с коректно попълнени данни електронен носител за негова сметка. 

Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи се 

установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти 

и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи, ТП 

на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документи по тази наредба, в срок до 7 

работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за 

отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата. Уведомяването 

се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес или по електронен 

път на посочен електронен адрес. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се 

удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице. При невъзможност за 

уведомяване по горепосочения ред, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО. 

Документите по се представят в НОИ по реда на чл. 14 от наредбата,  в срок до 7 работни дни 

от уведомяването. Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат 

отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи, преценката на правото и 

определянето на размера на обезщетенията и/или на помощите се прави въз основа на 

наличните редовни документи, данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и данните от регистрите по чл. 

1, ал. 2. 

Лицата, задължени да представят документи по тази наредба, са длъжни при поискване 

от осигурените лица да ги запознават с предоставените за тях документи и данни. 

Паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените 

лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични разплащателни или 

спестовни безсрочни банкови сметки съгласно данните от документите по чл. 14, ал. 1 в срок 

до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и 

представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 – 11. 

    Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г. върху бланка "Болничен лист за 

временна неработоспособност", се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената 

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното 

обществено осигуряване. 

Документи за изплащане на парични обезщетения и за промяна на обстоятелствата, 

свързани с изплащането на паричните обезщетения, представени до 31 декември 2015 г. на 

осигурителите, се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за 

изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване. 

Документи за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните 

обезщетения, документите за изплащане на които са представени в НОИ до 31 декември 2015 
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г., се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и 

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 

До 30 юни 2016 г. сроковете по чл. 39, ал. 1 и 3 и по чл. 47, ал. 1 от Наредбата са до 15 

работни дни. 

 

 Относно ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г. е обнародван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за водите, в сила от 04.08.2015г., с 

изключение на разпоредбите, където изрично е посочено, че същите влизат в 

сила от 01.01.2016 год. 
С допълнение на разпоредбата на чл.2, ал.2 от закона и създаването на нова т.8 се 

регламентира, че целта на закона се постига и чрез извършване на контрол за техническото 

състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. 

Уточнява се текста на чл. 9 ал. 6 , като се посочва, че управлението на басейново ниво в 

обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява в съответствие с държавната 

политика по водите от басейнови дирекции за управление на водите. 

В глава първа на закона се създава чл. 10д, с който се указва, че интегрирането на 

политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от 

Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра 

на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на 

вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 

министъра на образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и 

представител на Националното сдружение на общините в Република България.  

Съветът има за цел да осигурява координацията на дейностите по разработването и 

изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на 

риска от наводнения; финансирането и изпълнението на програмите от мерки по чл. 156н и на 

мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните 

последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2 от закона;  ежегодно до края на месец март да 

обсъжда изпълнението на националните програми за плановете за управление на речните 

басейни и плановете за управление на риска от наводнения в отделните сектори и да  определя 

необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите да предлага за приемане от 

Министерския съвет; да разглежда доклади от областните управители за състоянието на 

водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.  Съветът се 

председателства от министъра на околната среда и водите, като организацията и дейността му 

се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 

С отмяната на ал.2 на чл.13 от закана, отпада изключението, съгласно което досега 

обектите, които по принцип, съгласно чл.1, т. 5 - 7  са публична държавна собственост, нямаха 

такъв статут, в случаите, в които изграждането им се финансираше  чрез фондовете на 

Европейския съюз и средствата бяха предоставени на съответните общини. 

С промяната на чл.19, т.4, б. „в” от закона от обхвата на обектите публична общинска 

собственост се изключват „микроязовирите”. Отменя се и разпоредбата на чл.19, ал.2, която 

препращаше към тази на чл.13, ал.2 от закона, която се отменя. 

Създава се чл. 50а, с който се създава ред по който да могат да бъдат преразглеждани 

издадени по реда на чл. 50, ал. 1от закона разрешителни, като се предвижда това да се 

извършва с цел установяване на съответствието им с целите за опазване на околната среда по 

чл. 156а от закона, когато: 

1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за 

опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от 

влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно 

модифицирано водно тяло; 

2. са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и 

екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или 

силно модифицирано водно тяло; 
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3. за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б – 156ж, изискващи изпълнение 

на определени условия. 

 

Регламентирано е, че разрешителните по чл. 50, ал. 1 от закона се преразглеждат при 

всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 

156з от ЗВ.  

Когато упражняването на правата по разрешително по чл. 50, ал. 1 представлява натиск 

върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на 

целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б – 156ж от 

ЗВ, директорът на басейнова дирекция следва да планира изменение на разрешителното, а 

когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията – трябва да 

планира да го прекрати, като уведомява титуляря на разрешителното и изпълнява действията 

по чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗВ.Изменението или прекратяването на разрешителното по чл. 50, ал. 1 

от ЗВ следва да се включи в програмите от мерки в съответния план за управление на речните 

басейни. 

С промяната на чл.57, ал.3 от ЗВ се променя срока за който могат да се издават 

разрешения за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, като същия вече 

няма да е равен със срока на прилагане на действащия в момента на издаване на 

разрешителното план за управление на речния басейн, а се указва, че може да е и за по кратък 

срок, но същият не следва да е по-дълъг от срока на плана. Създава се изричен текст, 

указващ, че в случаите по чл. 140 от закона, разрешителното се издава на лицето, избрано 

за изпълнител на тези дейности, за срока на изпълнение на договора, сключен между него 

и областния управител. 

Разширява се обхвата на обектите, за изграждането на които не се изисква издаване на 

разрешително за ползване на воден обект, а е необходимо само 30-дневно предварително 

писмено уведомяване на басейновата дирекция, като с допълване на разпоредбата на чл. 58, т.5 

от закона към тези обекти се добавят и съоръженията за мониторинг на повърхностните води, 

изграждани съгласно одобрената от компетентния орган програма за мониторинг; 

С промяната на чл.73 от закона се променят обстоятелствата при които органа по чл. 52, 

ал. 1 от закона може да променя издадените от него разрешителни, като се посочва, че това е 

допустимо в следните случаи: 

1.при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на 

плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да 

постигне целите по чл. 156а за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента 

на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени 

условията по чл. 156б – 156ж – за обосноваване на изключения; 

2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е 

обосновано изключение от целите по чл. 156а за постигане на добро състояние или потенциал 

и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат 

изпълнени условията по чл. 156б – 156ж; 

3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с 

обществените интереси.  

 Регламентирано е, че  разрешителните по т. 1 и 2 се изменят от датата на приемане на 

съответния план за управление на речните басейни, а тези по т. 3 се изменят по реда на чл. 75 – 

77 от закона. 

 До този момент съществуваше задължение за органът по чл. 52, ал.1 от закона до 

започване на процедурата за изменение на разрешителното да предпише условия и/или 

ограничения по отношение на водовземането и да определи срокове за изпълнение на 

мероприятията. С промяната на разпоредбата на чл. 74 от ЗВ се указва, че след установяване на 

обстоятелствата: 

1. по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 директорът на басейнова дирекция предписва на титулярите 

на разрешителни условия и/или ограничения за използване на водите за разрешените цели и 

уведомява съответните органи по чл. 52, ал. 1 за необходимите изменения и включването им в 

програмата от мерки; 
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2. по чл. 73, ал. 1, т. 3 органът по чл. 52, ал. 1 започва служебно процедура за изменение 

на разрешителните за осигуряване на съответствие с обществените интереси. 

С разпоредбата на чл. 75  от ЗВ се определят начините по които следва да се извърши 

обявяването на издадените разрешителни, а именно, че изменението на разрешителното се 

обявява по реда на чл. 62а, когато изменението е по молба на лицето, в полза на което е 

предоставено, или по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 и се изменят параметрите на разрешеното 

използване на водите, а  обявяването на разрешителните по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва с 

обявяването на проекта на съответния план за управление на речните басейни. 

С разпоредбата на чл. 76 ал. 1 от ЗВ се определят сроковете за издаване на решения от 

органът по чл. 52, ал. 1, а именно: 

1. издава решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното – в 

случаите по чл. 75, ал. 1, в едномесечен срок от обявяването по чл. 62а; 

2. издава решение за изменение на разрешителното – в случаите по чл. 75, ал. 2, в 

едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни. 

С новия текст на чл.118ж, ал.2 от ЗВ се установява принципна забрана за изземване на 

наносни отложения от водните обекти, като изключение са река Дунав и водохранилищата, 

както и в случаите по чл. 140 от закона. Регламентира се също така и че не се разрешава 

ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато 

изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи 

хидротехнически или други съоръжения. 

С изменението на текстове от чл.138, ал.4 от ЗВ, считано от  1.01.2016 г., се дефинира и 

нов обхват на част от постоянната защита, който обхваща: 

- прилагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 

природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на 

риска от наводнения; 

- изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в 

изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; 

- изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени 

и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на 

технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни 

стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са 

нецелесъобразни; 

- поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав. 

 

Променя се алинея 3 на чл. 138а , като се регламентира, че областните управители 

назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които: 

1. анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на 

място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях; 

2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях 

изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им 

изправност и безопасната им експлоатация; 

3. проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното 

легло на разстояние до 500 м от язовирните стени; 

4. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от 

проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика 

на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за 

предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща 

и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към 

нея. 

Създават се нови ал. 4 – 6, със следното съдържание: 

Разписано е, че в комисиите се включват представители на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" на Министерството на вътрешните работи, съответната областна 
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администрация и съответната басейнова дирекция, като лицата следва да притежават 

необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 професионална квалификация, определена 

в наредбата по чл. 141, ал. 2. Дадена е възможност Областният управител да може да 

привлича допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисиите 

по ал. 3." 
Член 138б се изменя така: при спор или неяснота относно собствеността на язовир 

областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до 

влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика. 

Създава се нов чл. 138в, с който се регламентира следното: 

- Ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за 

оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага 

стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на 

язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания; 

- Ако концесионерът или наемателят на язовира и съоръженията към него отговаря на 

изискванията за оператор на язовирна стена, собственикът може да му възложи изпълнението 

на тези функции с договора за концесия или за наем. 

Определените по горния ред оператори на язовирна стена и на съоръженията към нея са 

длъжни да оказват необходимото съдействие на собственика за изпълнение на задълженията 

му по чл. 138а, ал. 3, т. 2, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 1, т. 3, както и да изпълняват възложените 

им дейности, съобразно нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин. Операторът 

на язовирна стена е длъжен да предприеме действията от своята компетентност за изпълнение 

на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3. Задълженията и 

отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, по който ще 

осъществява дейността си, се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2. 

В чл. 139 от ЗВ алинея 1 се изменя така: Поддръжката и ремонтно-възстановителните 

дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците. 

 

В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения: 

Променя се ал.2,  като се регламентира, че контролът за изпълнение на дейностите по 

чл. 138, ал. 4 се извършва от: 

    1. (в сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) председателя на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица – за 

дейностите по т. 8 и 9; 

    2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 1, 

съгласно компетентността им по чл. 10; 

3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез 

директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от 

оправомощени от директора длъжностни лица – за дейностите по т. 10; 

4. директорите на басейнови дирекции или от оправомощени от тях длъжностни лица – 

за дейностите по т. 2 – 7. 

 Алинея 6 се изменя така: Когато при огледа се установи, че за поддържането 

проводимостта на речното легло освен дейностите по ал. 3 е необходимо и изземване на 

наносни отложения, областният управител: 
1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически 

проект за изземването, като съгласува техническото задание за обществената поръчка с 

директора на съответната басейнова дирекция за съответствието й с този закон и наредбата по 

чл. 135, ал. 1, т. 1а; 

2. съгласува проекта по т. 1 с директора на съответната басейнова дирекция и РИОСВ, 

възлага неговото изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки и определя място за 

депониране на иззетия материал; 

3. продава иззетия материал чрез търг, с обявена начална цена не по-ниска от 

стойността на изчислената съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, като средствата от продажбата 

остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за 

мероприятия за защита от бедствия." 
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Създават се нови ал. 7 и 8: 

7. Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на 

воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по ал. 6, т. 2. 

Условията и редът за издаване на разрешителното се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 

1а. 

8. Дейностите по ал. 6 се финансират от областните администрации." 

Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10, като се  създава ал. 11: 

11. При осъществяване на контрола за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 

органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от 

органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи и от 

юридически и физически лица. 

 

С разпоредбата на чл.141 от ЗВ се регламентира, че собствениците на водностопански 

системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията 

към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят: 

1. поддържането им в техническа изправност; 

2. (в сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 58 от 2015 г. ) използването на измервателна и 

контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност, отговаряща на изискванията на 

наредбата по ал. 2; 

3. (в сила от 1.01.2016 г. - ДВ, бр. 58 от 2015 г. ) използването на информационна 

система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно 

наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;  

4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните 

стени и на съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2; 

5. регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения. 

Условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото 

им състояние е посочено, че ще се определят с наредба на Министерския съвет по 

предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

Посочено е, че задълженията по ал. 1 имат и собствениците на водохранилища, чиято 

степен на затлачване не позволява по-нататъшното им използване по предназначение. В този 

случай собственикът изготвя и изпълнява проект за рекултивация. 

Въведено е задължение за собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях 

писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор: 

1. за определения оператор на язовирната стена и съоръженията към нея – преди 

въвеждането в експлоатация на новоизградени язовирни стени и съоръжения към тях; 

2. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към 

нея – в 7-дневен срок от промяната; 

3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредбата по 

ал. 2. 

Информацията по т. 3 се изпраща и на съответния областен управител за нуждите 

на комисията по чл. 138а, ал. 3. 

Променя се разпоредбата на чл.145 от ЗВ, като се въвежда задължение за собственикът 

и лицето, което стопанисва съоръжението, при опасност от наводнение, при което могат да 

настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните 

ценности, които могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на 

хидротехническо съоръжение или на част от него, те да оказват пълно съдействие на кмета на 

общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите 

работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните вреди.  

Предвидено е, че тези дейности се извършват по заповед на кмета на съответната 

община, съгласувано с областния управител и ръководителя на териториалното звено на 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението.  
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Посочено е, че разходваните средства за извършване на тези дейности, както и за 

възстановяване на диги, ако същите са били разрушени по посоченият по-горе ред, се 

възстановяват с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерския съвет. 

В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 2 се изменя така: Министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията контролира ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите 

на териториалното море и на водите на река Дунав. 

В сила от 1.01.2016 г. се създават ал. 4 и 5: 

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или 

оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на: 

1. предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3; 

2. мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;  

3. дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и 

съоръжения към тях; 

4. дейности по чл. 145, ал. 2. 

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на 

река Дунав контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден 

обект за изземване на наносни отложения от река Дунав. 

В сила от 1.01.2016 г. се създават чл. 190а и 190б: 

Съгласно чл. 190а. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор или оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 имат право: 

1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и до съоръженията към 

тях; 

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация; 

3. да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на 

съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване 

на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация 

на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение; 

4. да съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно 

правомощията си по този закон. 

Собствениците, наемателите, концесионерите и операторите на язовирни стени и на 

съоръженията към тях са длъжни да оказват необходимото съдействие на контролните органи 

по ал. 1 при изпълнение на правомощията им по този закон. При неосигуряване на достъп до 

контролираните язовирни стени и до съоръженията към тях достъпът се осигурява със 

съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. 

Собствениците, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват писмено 

председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им 

в определения за това срок. 

 За резултатите от проверката контролните органи по чл. 190, ал. 4 съставят протокол, 

към който прилагат събраните документи и обяснения, като съдържанието на протокола се 

определя в наредбата по чл. 141, ал. 2.  Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след 

проверката, изпраща се на собственика и на оператора на язовирна стена и се публикува на 

интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.  

Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените 

задължителни предписания се изпращат на областния управител по местонахождението 

на язовира. 

   Създава се чл. 199б, съгласно който Председателят на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице прилага 

принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед: 

1. забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на 

изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2; 

2. извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях; 
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3. временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях с цел 

предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, 

отговарящо на техническите норми. 

Към извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията 

към тях се пристъпва след извършване на индивидуална и комплексна оценка на работата и 

ефективността на язовирните стени и съоръженията към тях по работен проект и по процедура 

съгласно изискванията в наредбата по чл. 141, ал. 2. Принудителните административни мерки 

по за язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се прилагат с решение на Министерския 

съвет.Оспорването на актовете по ал. 1 и 3 не спира изпълнението им. 

С промяната на чл.201, ал.1, се стеснява обхвата на контролните правомощия на 

Министъра на околната среда и водите и на Директора на басейновата дирекция, като се 

изключват от техния контрол нарушенията, визирани в чл.200, ал.1, т.16 и т.34-41. 

Създават се нова ал. 11 и ал. 12 на чл.201 от ЗВ, с които се регламентира, че актове за 

нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 38 – 41 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от 

Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Наказателните 

постановления в този случай следва да се издават от председателя на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица. 

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. В § 9, ал. 8 се създава изречение трето: "ВиК системите и съоръженията – 

публична държавна собственост, се завеждат в баланса на областните администрации на 

съответната обособена територия." 

 В текстове на закона думите "и микроязовири" и "и микроязовирите" се 

заличават. 

С § 65 се предвижда, че отписването от баланса на търговските дружества – ВиК 

оператори, на земи – публична държавна и/или публична общинска собственост по чл. 15 и 19 

от ЗВ, следва да се извърши в срок от 6 месеца след определяне на санитарно-охранителните 

зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

В същия срок ВиК операторите следва да предприемат всички правни и фактически 

действия за отписването на горепосочените активи, включително при необходимост 

предприемат счетоводни и регулационни процедури за отделяне на пояс I на санитарно-

охранителните зони съгласно заповедта на компетентния орган, и следва да изпратят на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството списък, съдържащ посочване и 

индивидуализация на земите, представляващи пояс I на санитарно-охранителна зона, 

намиращи се в обособената територия. 

За разпределение на собствеността на земите от пояс I на санитарно-

охранителните зони между държавата и общините се подписват протоколи по образец, 

утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите за 

разпределение са допълнение към протоколите по § 9 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.). 

Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се прилагат съответно и 

за разпределението и отписването на земите публична собственост. 

 Всички язовири на територията на страната следва да се приведат в съответствие с 

изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до една година от влизането в сила на този закон. 

Собствениците на язовирни стени и на съоръжения към тях, които са в експлоатация, 

трябва да уведомят писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор за действащия оператор на язовирната стена в 14-дневен срок от влизането 

в сила на този закон. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г. е обнародвано Решение на НС 

от 28.07.2015 г. за произвеждане на национален референдум. 

На основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията на Република 

България и чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на гражданите в 
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държавната власт и местното самоуправление Народното събрание е взело решение да се 

произведе национален референдум със следния въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува 

и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?". 

     

3. В официалния раздел на ДВ, бр.58 от 31.07.2015 г. е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, 

поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за 

преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях. 

С промяната на чл. 1 ал. 1 се дефинира, че с тази наредба се определя редът за 

създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования (ДФ), 

персоналния идентификационен номер на доброволците и на лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона 

за защита при бедствия (ЗЗБ) /това са лицата навършили 16, но ненавършили 18 год. възраст/. 

С промените се регламентират реда и сроковете за издаване на удостоверения на 

доброволците, изискуемите документи и реда който следва да се спазва при включване на нов 

доброволец в ДФ, както и се посочва, че кметът на общината е длъжен при преустановяване на 

дейността на ДФ да подаде заявление за заличаване от регистъра, в 14-дневен срок от 

решението на общинския съвет. 

Създава се нова глава трета – „Определяне персонален индентификационен номер на 

лицата по чл. 40, ал. 4 от закона за защита при бедствия” 

Регламентирано е, че лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да 

бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

Подробно са описани документите, които следва да подаде до кмета такова лице, редът 

за разглеждането им от нарочно сформирана комисия назначена от кмета на общината, в която 

задължително участва представител на териториалната структура на ГДПБЗН – МВР. 

Комисията прави списък на кандидатите, които ще бъдат допуснати до провеждане на 

обучение. В 14-дневен срок от получаване на списъка на допуснатите кандидати длъжностните 

лица по чл. 2, ал. 1от Наредбата определят персоналния идентификационен номер на лицата по 

чл. 40, ал. 4 ЗЗБ.Кметът издава служебна бележка на лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ при успешно 

завършен първоначален основен курс на обучение. 

Въз основа на протокола по чл. 13, ал. 4 от Наредбата, кметът предлага на доброволеца 

сключването на договор по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗЗБ, като след неговото 

сключване, кметът на общината подава заявление за вписване в регистъра на доброволните 

формирования. 


