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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 юни 2014г. 
 

 

 

Относно ДВ, бр.46/03.06.2014 год. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 46 от 03.06.2014 г. е обнародвано Решение № 575-

ЕП на ЦИК от 30.05.2014 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския 

парламент от Република България 

С решението, издадено на основание чл. 387, ал. 2 във връзка с чл. 354, т. 6 и 7 от 

Изборния кодекс и Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. Централната избирателна комисия са 

обявени лицата, които са избрани за членове на Европейския парламент от Република 

България. 

   

Относно ДВ, бр.47/06.06.2014 год. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.47/06.06.2014 год. са обнародвани Решение № 349 

на МС от 30.05.2014 г., Решение № 350 на МС от 30.05.2014 г. и Решение № 351 на МС от 

30.05.2014 г.   

     С приетите решения  Министерски съвет на основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8, 

ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет 

за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на 

хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на 

Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 

101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 23 от 2014 г.) признава сдружение "Българска асоциация 

за невромускулни заболявания", сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" и 

сдружение "Център за психологически изследвания" за представителни организации на 

национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 

години. 

 

 Относно ДВ, бр.48/10.06.2014 год. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. е обнародвано Постановление № 

138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика 

към Министерския съвет 

В постановлението е предвидено създаване на Национален съвет по демографска 

политика към Министерския съвет, който е консултативен орган за осъществяване на 

сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното 

самоуправление и неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, при 

разработването, планирането, програмирането, идентифицирането на ресурсното осигуряване, 

наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална 

междусекторна демографска политика, наричана по-нататък "демографска политика". 

Наред с другите правомощия, с разпоредбата на чл.6, т.5 от Постановлението на 

Националния съвет са вменени и задължения да обсъжда и да дава становища и препоръки по 

проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за 
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преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и 

областни стратегии и/или планове за развитие. 

   

Относно ДВ, бр.49/13.06.2014 год. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.49/13.06.2014 год. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 

2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 

г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 

2012 г. и бр. 15, 66 и 109 от 2013 г.) 

Разширява се кръга на лицата притежаващи правоспособност по закона, като такива се 

предвижда,че могат да бъдат и граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на 

Конфедерация Швейцария.Променят се легални определения от закона, регламентират се 

подробно изисквания към кадастралната карта и регистрите, както и към видовете услуги и 

начините за предоставянето им. 

     

Относно ДВ, бр.50/17.06.2014 год. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г. е обнародван Указ № 145 на 

Президента на Република България за назначаване на полковник Тодор Цонев Дочев на 

длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“ и за удостояването 

му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 9 юни 2014 г. 
 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г. е обнародвано Постановление № 

148 от 9 юни 2014 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Постановление 

№ 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление 

при Министерския съвет (ДВ, бр. 77 от 2011 г.). 

Предвидено е със Заповед на Министър – председателя да бъде създадена постоянна 

междуведомствена работна група  към Съвета за електронно управление при Министерски 

съвет. 

Въвежда се задължение за органите на изпълнителната власт предварително да 

съгласуват с работната група всички проекти, независимо от начина на финансирането им, 

отнасящи се до развитие на електронното управление в Република България, за съответствието 

им със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 – 

2020) и с Пътната карта за изпълнението й, както и за оперативната съвместимост на 

създаваните или подобряваните информационни технологии, предмет на съответния проект. 
 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г. е обнародвано Постановление № 

150 от 10 юни 2014 г. на Министерски съвет за закриване на Националния център 

„Европейски младежки програми и инициативи“ към министъра на младежта и спорта. 

Регламентирано е, че правоприемник на правата и задълженията на Националния 

център „Европейски младежки програми и инициативи“, произтичащи от действия, които са 

започнали въз основа на Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

15ноември 2006 г. за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007 – 2013 г. 

(OB, L 327 от 24.11.2006 г.), в това число и тези, които произтичат от договори с 

бенефициенти, е Центърът за развитие на човешките ресурси към министъра на образованието 

и науката. 

 

Относно ДВ, бр.52/24.06.2014 год. 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 24.06.2014 г. Решение на НС от 19.06.2014 г. 

за персонални промени в Министерския съвет на Република България. 

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България 

и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на 

Република България от 29 май 2013 г. (ДВ, бр. 48 от 2013 г.) и Решение на Народното събрание 

за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 58 от 2013 г.) е 
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освободило Искра Димитрова Михайлова-Копарова като министър на околната среда и водите 

и със същото решение е избрало Станислав Димитров Анастасов за министър на околната 

среда и водите 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 24.06.2014 г. е публикувано Постановление № 

162 на МС от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на 

финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на 

оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския 

съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд 

за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, 

бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г. и бр. 65 от 2013 г.) 

С постановлението се променя името на Методологията, като същата вече се наименува  

„Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при 

възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани 

от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата 

програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"” и се правят промени и в 

разпоредбите на самия документ.  

С постановлението се променят и разпоредбите на Постановление № 119 на МС от 

20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните 

програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.и Постановление № 5 на МС от 

18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република 

България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на 

Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г. 
     

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 24.06.2014 г. е обнародвано Постановление № 

164 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на 

общини за 2014 г. 

С постановлението са одобрени допълнителни трансфери за бюджетите на общини в 

затруднено финансово състояние съгласно Наредбата за условията, реда и критериите за 

предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г., приета с 

Постановление № 117 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 42 от 2014 г.), като за 

територията на Област Велико Търново е предоставена на Община Сухиндол, сумата от 

78 000 лв. 
 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 24.06.2014 г. е обнародвано Решение № 414 на 

МС от 20.06.2014 г. за обявяване на 23 юни 2014 г. за Ден на национален траур. 

Министерски съвет на основание чл. 89 и 90 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавния протокол, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г. е взел 

решение и е обявил 23 юни 2014 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали 

при наводненията на 19 юни 2014 г. 
 

Относно ДВ, бр.53/27.06.2014 год. 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародван нов Закон за 

Министерството на вътрешните работи. 
 

С новия Закон за Министерството на вътрешните работи се правят промени и в редица 

други нормативни актове, сред които: 

В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят 

следните изменения, касаещи правомощията на Областен управител: 

В чл.44, ал.1, т.4 се регламентира, че кметът на общината отговаря за опазването на 

обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за 

началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи. Съгласно 

чл.44, ал.3 от същия закон горепосочените заповеди на кмета на общината могат да се 

обжалват от началниците на съответните структури на Министерството на 

вътрешните работи пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не 
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спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на 

вътрешните работи и не подлежат на обжалване. 

В Закона за защита при бедствия се правят следните изменения: 

В чл. 6, ал.1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/  е регламентиран обхвата на 

превантивната дейност, която се извършва с цел намаляване на риска от бедствия. До сега под 

т. 5 беше посочено, че такава дейност включва вземане на мерки за намаляване уязвимостта 

на критичните инфраструктури и обектите им. Сега този текст е променен, като се 

регламентира, че превантивната дейност включва взимане на мерки за защита на критичните 

инфраструктури. 

С разпоредбата на чл.8а от ЗЗБ се уточнява, че установяването на критичните 

инфраструктури и обектите им, оценката на риска за тях и мерките за защитата им се 

определят с наредба на Министерския съвет. 

Отменена е разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗЗД, която указва, че за предотвратяване или 

намаляване на риска от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните 

операции се спазват изисквания за устройственото планиране на територията и инженерно-

техническите правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на 

строежите. 

Разширява се кръга на доброволците, като се регламентира в чл.40, ал.4 от ЗЗБ, 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. 

С разпоредбата на чл. 42, ал.1, т. 6 от ЗЗБ се въвежда задължение за кмета на общината 

да предложи сключването на договор горепосоченото лице, при условие че то е завършило 

обучение и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от закона. 

Разпоредбата на чл.48, ал.2 от ЗЗБ изрично указва, че режимът бедствено положение се 

обявява след въвеждането в изпълнение на съответния план за защита при бедствия. 

Променя се регламентацията, съдържаща се в ЗЗБ за Възстановителната помощ. 

Съгласно действащите до момента разпоредби възстановителната помощ за пострадали от 

бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 

54, ал.  С новите промени се указва ,че възстановителната помощ се предоставя на физически 

лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, при 

условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6, и не може да 

превишава стойността на данъчната оценка на жилището. 

Определен е и обхвата на възстановителната помощ, а именно, че същата се предоставя 

за: 

1. частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни 

елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално 

изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други 

видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява 

експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж; 
 

2. премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината 

съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, поради природно явление с геологичен (геофизичен, геоложки) 

или хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на 

гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се 

поправят или заздравят. 

В Закона за водите /ЗВ/, са направени следните промени: 

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.2 от ЗВ разрешително за водовземане се 

изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен 

план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия. 

Променя се текста на чл.138, ал.2, съгласно който в старата му редакция  оперативната 

защита се осъществява при наводнения, ледови явления и природни бедствия, причинени от 

води, и се ръководи от органите на Министерството на вътрешните работи. Новата редакция на 

разпоредбата гласи, че оперативната защита се изразява в провеждане на дейностите по 

чл. 19, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и се осъществява от Единната 

спасителна система. Дейностите по чл.19, ал.1 от Закона за защита при бедствията са: 
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предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, 

оповестяване,спасителни операции, оказване на медицинска помощ при спешни състояния,  

оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи, овладяване 

и ликвидиране на екологични инциденти, защита срещу взривни вещества и боеприпаси,  

операции по издирване и спасяване, радиационна, химическа и биологична защита при 

инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични 

оръжия, ограничаване и ликвидиране на пожари, временно извеждане, евакуация, укриване и 

предоставяне на индивидуални средства за защита, извършване на неотложни аварийно-

възстановителни работи, ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали 

епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести и други 

операции, свързани със защитата. 

Разпоредбата на чл. 138, ал.3 от ЗВ регламентира, че оперативната защита се 

осъществява в съответствие с аварийните планове по чл. 138а от ЗВ и с плановете за защита 

при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия. 

Променя се текста на чл.138а от Закона за водите, като се посочва, че аварийните 

планове на водностопанските системи и съоръжения и на обектите по чл. 131, ал. 1 се изготвят 

от собствениците или ползвателите им по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия. 

Посочва се съдържанието, което следва да има един авариен план, а именно: кратки 

технически данни за системите или съоръженият; оценка на възможните причини за 

възникване на аварийни ситуации, като: преминаване на висока вълна с обезпеченост, по-ниска 

от проектната, сеизмични въздействия, терористичен акт, увеличена филтрация или теч на 

вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и други или 

тежка авария в друго съоръжение;  оценка на максимални възможни последици за обекта, 

околната среда, населението и инфраструктурата след него – застрашени населени места, 

промишлени и други обекти; мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от 

аварийните ситуации;  мерките за защита на персонала; задействане на аварийния план, 

разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на 

предвидените мерки;времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 6; 

средства и ресурси, необходими за изпълнение на предвидените мерки; действие при аварийни 

ситуации; действие при авария на отделно съоръжение; физическа охрана на обектите и 

съоръженията и действие при сигнал за терористичен акт; системи за оповестяване и 

резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация; ред за информиране 

на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за 

защита при бедствие. 

Предвидено е, че осигуряването на средствата необходими за предвидените в плановете 

по ал. 1 мероприятия, сили и средства за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни 

работи ще е за сметка на собствениците и ползвателите на хидротехнически съоръжения. 

Разширява се обсега на контрола, който следва да се осъществява от ежегодно 

назначаваната от областен управител комисия, като освен за техническото и 

експлоатационното състояние на водностопанските системи и съоръжения, тя ще 

следва да следи и за готовността за въвеждане на аварийните плановете и тяхното 

ресурсно осигуряване с цел намаляване на риска от наводнения. 
   

     С изменението на чл.140, ал.3 от Закона за водите, отпада възможността да 

бъдат финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерския съвет дейностите, свързани с възстановяване проводимостта на 

речните легла, които представляват: почистване на речните легла от строителни и 

битови отпадъци, премахване на незаконни постройки, огради, складирани материали и 

други от границите на речните легла и премахване на незаконни водовземания и 

подприщващи съоръжения. 

С отпадането на разпоредбата на чл.200, т.15 от ЗВ се премахва възможността да бъде 

налагана глоба на лица, които не изпълнят предписания дадени във връзка с аварийните 

планове по чл.138, ал.3 от същия закон. Отменят се и нормите на чл.201, ал.5 и ал.6, които 

предвиждаха възможност за издаване на актове при нарушения, свързани с неизпълняване на 

дадени предписани, свързани с аварийните планове, както и отпада и възможността министъра 
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на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице да издава наказателни 

постановления за такива нарушения. 
 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. е обнародвана Наредба № РД-02-

20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на 

свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни 

и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им. 

С тази наредба се създават задължения за териториалните органи на изпълнителната 

власт, а именно: 

Съгласно чл. 16, ал.1 от Наредбата при възникване на бедствени и аварийни ситуации, 

предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси, централните и/или териториалните 

органи на изпълнителната власт или други ведомства подават сигнал до съответното 

дружество за геозащита, в чийто териториален обхват е проявен процесът. 

Разпоредбата на чл.17, ал.1 предвижда, че за всяко активизирано, нововъзникнало 

свлачище или друг геодинамичен процес централните и/или териториалните органи на 

изпълнителната власт или други ведомства, в чийто териториален обхват е проявен процесът, 

следва да подават писмен сигнал до Министерството на регионалното развитие за наличие на 

неблагоприятни геодинамични процеси с копие до съответното дружество за геозащита. 

Сигналът трябва да съдържа кратки данни за местонахождението, вида на възникналия процес 

по преценка на органа, подал сигнала, и данни за нанесени деформации. 

Текста на чл.19, ал.1  от Наредбата регламентира, че при настъпили изменения в 

първоначално въведената информация в регистъра (активизиране на процесите, увеличаване на 

обхват, изпълнени геозащитни мерки и дейности и др.) централните и/или териториалните 

органи на изпълнителната власт или ведомства трябва да подадат сигнал по реда на чл. 16 или 

чл. 17 от Наредбата и да представят информация на Министерството на регионалното развитие 

за предприети геозащитни мерки и дейности от тяхна страна, в т. ч. във връзка с дадени 

препоръки от дружествата за геозащита. 

 

 


