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

 
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 2017г. 

 
  

 В официалните раздели на държавните вестници от ДВ бр. 53 от 04.07.2017 г.  до ДВ бр. 55 

от 07.07.2017 г., включително,  няма  публикувани промени в нормативни и поднормативни  актове, 

които са свързани с правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация – 

Велико Търново. 

 

 Относно ДВ, бр. 56/11.07.2017г. 
 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за 

премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за 

национален строителен контрол 
 § 1. В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите "по местонахождение на незаконния строеж" се заличават. 

2. В ал. 2 след думите "план за безопасност и здраве" се поставя запетая и се добавя "план за 

управление на строителните отпадъци". 

     § 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е 

технически правоспособно лице, и се извършва при необходимост след преустановено захранване с 

вода, електрическа и топлинна енергия, газ и др., както и съгласно становище на инженер-конструктор, 

конструктивен проект, план за безопасност и здраве или план за управление на строителните отпадъци, 

когато такива са необходими." 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 

 § 1. В чл. 2, ал. 13 след думите "ал. 10" запетаята и думите "т. 1 и 2" се заличават. 

 § 2. В чл. 9, ал. 2 думите "с които се променя предназначението, без да се засяга 

конструкцията и без да се променят натоварванията" се заменят със "с които не се засяга конструкцията 

им". 

 § 3. В чл. 10 се създава ал. 6: 

 "(6) Строежи от пета категория, буква "ж" са рекултивация на стари, нерегламентирани 

общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано 

неналичие на сметищен газ и инфилтрат." 

     § 4. В наименованието на приложение № 1 към чл. 2, ал. 12 думите "към чл. 2, ал. 12" се 

заменят с "към чл. 2, ал. 13", а думите "Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2" се 

заменят с "Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и 10". 

     § 5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 

и чл. 10, ал. 1, т. 4 "Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на 

самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради" се правят следните изменения: 

 1. Забележката към т. 3 се изменя така: 

 "(*) Забележка: Социалните услуги резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, 

преходно жилище, защитено жилище и наблюдавано жилище, се предоставят в жилища и се 

категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни обекти (жилища)." 

 2. Точка 5 се изменя така: 
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 "5. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово 

и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, 

синагоги, обредни домове и др." 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството 

§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите "чл. 157, ал. 2 ЗУТ" се заменят с "чл. 157, ал. 4 ЗУТ". 

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

1. Създава се нова ал. 4: 

"(4) За съставяне на протокола по чл. 157, ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, 

или техническият ръководител – за строежите от пета категория, подава искане по чл. 157, ал. 5 ЗУТ в 

общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят по чл. 223, ал. 

2 ЗУТ е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства 

съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 

ниво на строежа." 

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "ал. 3 и 4" се заменят с "ал. 3, 4 и 5". 

4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8. 

     § 3. В чл. 7, ал. 3, т. 2, буква "а" думите "чл. 157, ал. 5 ЗУТ" се заменят с "чл. 157, ал. 7 

ЗУТ". 

    § 4. В чл. 8, ал. 2, изречение второ думите "водещия проектант" и запетаята след тях се 

заличават. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор 

 § 1. В чл. 6, ал. 2, т. 11 преди думата "специалностите" сe добавя "геодезия и". 

     § 2. В чл. 8, ал. 2, т. 4, буква "д" думите "удостоверение за положен изпит по чл. 43, ал. 1, 

т. 3, буква "в" се заменят с "удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5". 

 

  Относно ДВ, бр. 58/18.07.2017г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

на Закона за Българската агенция по безопасност на храните 
 Навсякъде в Закона за Българската агенция по безопасност на храните думите "министъра 

на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите". 

 Със Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за Българската агенция 

по безопасност на храните текста: "министъра на земеделието и храните" се заменя с "министъра на 

земеделието, храните и горите" и в следните закони: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

Закона за административно-териториалното устройство на Република България; Закона за акцизите и 

данъчните складове; Закона за арендата в земеделието; Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия; Закона за ветеринарномедицинската дейност; Закона за виното и спиртните напитки; Закона за 

водите; Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; Закона за 

генетично модифицирани организми; В Закона за геодезията и картографията; Закона за горите; Закона 

за движението по пътищата; Закона за държавната собственост; Закона за държавните помощи; Закона 

за държавните резерви и военновременните запаси; Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2017 г; Закона за експортното застраховане; Закона за електронните съобщения; Закона за 

енергетиката; Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.; Закона за експортното 

застраховане; Закона за електронните съобщения; Закона за енергетиката; Закона за енергията от 

възобновяеми източници;  Закона за животновъдството;  Закона за закрила на новите сортове растения 

и породи животни; Закона за защита на животните; Закона за защита на потребителите; Закона за 

защита на растенията;  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 

Закона за защитените територии; Закона за здравето;  Закона за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс; Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица; Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане Закона за измерванията; Закона за инспектиране на труда; Закона за кадастъра и 

имотния регистър; Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; Закона за 

лечебните растения; Закона за лова и опазване на дивеча; Закона за марките и географските означения; 
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Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; 

Закона за насърчаване на научните изследвания; Закона за ограничаване изменението на климата; 

Закона за опазване на земеделските земи; Закона за опазване на околната среда; Закона за опазване на 

селскостопанското имущество; Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети; Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; Закона 

за патентите и регистрацията на полезните модели; Закона за подпомагане на земеделските 

производители; Закона за посевния и посадъчния материал; Закона за почвите; Закона за 

предучилищното и училищното образование; Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; 

Закона за професионалното образование и обучение; Закона за пчеларството; Закона за регионалното 

развитие; Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника; Закона за рибарството и 

аквакултурите; Закона за сдружения за напояване; Закона за Селскостопанската академия; Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи; Закона за съсловната организация на ветеринарните 

лекари в България; Закона за туризма; Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия; 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; Закона за 

устройството на Черноморското крайбрежие; Закона за фуражите; Закона за храните; Закона за Центъра 

за оценка на риска по хранителната верига и в Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 141 на МС от 13.07.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна 

заплата за страната. 

 С постановлението се определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна 

работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,78 лв. при нормална 

продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. 

 Горепосоченият размер на минималната месечна работна заплата се определя за пълен 

работен месец. 

 С § 1 от ПЗР се регламентира, че необходимите средства за изпълнението на 

постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи. 

 С § 2 от ПЗР се прави промяна в чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет 

от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, като думите "420 лв. 

от 1 януари 2016 г." се заменят с "460 лв. от 1 януари 2017 г.". 

 С § 3 от ПЗР в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета 

с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. се регламентира, че навсякъде в приложение 

№ 1 към чл. 3, ал. 2 числата "420", "430", "440" и "450" се заменят с "460". 

 С § 4 от ПЗР е указано, че до приемането на Националния план за действие по заетостта за 

2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална 

работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 

2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна 

заплата. 

 Съгласно § 5 от ПЗР се отменя Постановление № 22 на Министерския съвет от 2017 г. за 

определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 11 от 2017 г.). 

 Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и съгласно § 7 от 

ПЗР влиза в сила от 1 януари 2017 г. 

 

Относно ДВ, бр. 60/25.07.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 144 на МС от 19.07.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, 

изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с 

предоставено убежище или международна закрила 

 С това постановление се приема Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и 

прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или 

международна закрила /Наредбата/. 

Съгласно чл. 18 от Наредбата при частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението 

/сключено между чужденеца и кмета на общината / чужденецът може да направи възражение пред 

областния управител. 
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 Относно ДВ, бр. 61/28.07.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 62 от 01.08.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 на МС от 24.07.2017 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на 

Министерския съвет от 2006 г. 

 

  С § 1 в чл. 1, ал. 2 се изменя така: 

 "(2) За неуредените в наредбата въпроси главният секретар, съответно постоянният 

секретар на отбраната в Министерството на отбраната, министърът на вътрешните работи или 

оправомощено от него длъжностно лице и секретарят на общината, утвърждава вътрешни правила за 

организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената 

при осъществяване на административното обслужване, последователността на извършваните от 

и във тях действия, извършването на периодичен анализ за необходимостта и/или ефективността 

от прилагането на картови плащания, внедряването и прилагането на различни начини за 

плащане, информирането и насърчаването на потребителите за използването им и за 

извършването на контрол на тези дейности." 

  С § 2. в чл. 2, ал. 1 се създава т. 8, със следното съдържание: 

 "8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на 

услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой." 
  С § 3. в чл. 7, ал. 3 думите "Наредбата за електронните административни услуги, приета 

с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 

42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.)" се заменят с "Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с 

Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.)". 

 С § 4. в чл. 8, ал. 3 в която са регламентирани задълженията на звеното за 

административно обслужване се създава т. 11, със следното съдържание: 

 "11. разяснява начина на плащане на заявената административна услуга, като 

насърчава плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на 

осигурена възможност за картови плащания." 

 С § 5. в чл. 15, ал. 1 се въвежда задължение за администрациите да осигуряват и 

информация за всички осигурени начини за плащането на административните услуги. 

 С § 6. в чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 6: 

 "(6) Административните органи посочват в информацията по приложение № 3 

възможността за извършване на картови плащания. Потребителите на административни услуги 

се информират и с поставяне на подходящи съобщения и указателни табели на определените за 

това места, както и на интернет страница на съответната администрация." 

 2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: 

 "(7) Организацията и контролът по изпълнението на задълженията по ал. 1 – 6 се 

извършват от главния секретар/постоянния секретар на отбраната в Министерството на 

отбраната/секретаря, като това се включва в длъжностната му характеристика. Организацията 

по изпълнението на задълженията по ал. 1 – 6 в Министерството на вътрешните работи се извършва 

от главния секретар, а контролът по изпълнението – от министъра на вътрешните работи." 

 С § 7. в приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 /Задължителна информация относно 

предоставяните административни услуги/  се създават т. 13 и 14: 

"13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 

14. Начини на получаване на резултата от услугата." 
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