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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 2015г. 

 
 Относно ДВ, бр.41 от 05.06.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.41 от 05.06.2015 г. е публикувано Постановление 

№ 136 от 29 май 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни 

политики. 

С постановлението се създава Национален съвет по антикорупционни политики към 

Министерския съвет, който е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и 

контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта 

на превенцията и противодействието на корупцията. 

Предвидено е съветът да координира разработването и актуализирането на проекти на 

стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията, 

да следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни 

документи и организира независими външни оценки на изпълнението им, да обсъжда 

резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване 

на тяхната ефективност, да  обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на 

антикорупционните политики, да бсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат 

отношение към антикорупцията, да прави предложения за изменения на нормативни актове с 

цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието 

на корупцията, да изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и 

изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията и да предлага 

на министър-председателя да възложи извършването на проверки от Главния инспекторат към 

Министерския съвет (МС). 

 За участие в заседанията на Съвета могат да бъдат канени народни представители, 

министри, ръководители на други държавни органи, представители на органи на местното 

самоуправление и местната администрация, на професионални и граждански организации, 

други длъжностни лица и експерти. 

 Към Съвета се създава и функционира Граждански съвет, които се състои от 

представители на неправителствени организации и на бизнеса и независими експерти, които 

работят активно и имат доказан опит в областта на превенцията и противодействието на 

корупцията и осъществява гражданско наблюдение и контрол върху изпълнението на 

антикорупционните политики, дава становища и прави предложения за повишаване на тяхната 

ефективност пред Съвета. 

 

 Относно ДВ, бр.42 от 09.06.2015 г. 
  

2. В официалния раздел на ДВ, бр.42 от 09.06.2015 г. е публикувано Постановление № 

139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за 

страната 

 С Постановлението се определя от от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна 

работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при 

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

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. 
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 С §1 от ЗР е указано, че необходимите средства за изпълнението на постановлението се 

осигуряват в рамките на предвидените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. 

 С §2 от ЗР се указва, че в чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 

1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации думите "е 340 

лв." се заменят с "от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.". 

Съгласно §3 с Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от 

държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по 

програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 

2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова 

работна заплата. Параграф 4 отменя Постановление № 419 на Министерския съвет от 2014 г. за 

определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната. 
     

 Относно ДВ, бр.43 от 12.06.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.43 от 12.06.2015 г. е публикувано Решение № 

1489 на ЦИК от 4.06.2015 г. относно приемане на Правилник за организацията на 

дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната 

администрация. 

  С Решението на основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия е приела Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна 

комисия и структурата и функциите на нейната администрация. 

 

 Относно ДВ, бр.44 от 19.06.2015 г. 
  

1. В официалния раздел на ДВ, бр.44 от 19.06.2015 г. е публикувано Постановление 

№150 от 12 юни 2015 г. за изменение на Наредбата за придобиване и отнемане 

от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от 

хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на 

територията на сдружението 

 С параграф 1 на Постановлението се изменя съдържанието на §1, т.1 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на 

ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на 

територията на сдружението, като термина „Голям язовир“ придобива следната 

характеристика - язовир, на който язовирната стена отговаря на поне едно от условията за 

определянето на големи язовирни стени по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 13 от 29 

януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях. 
 

 Относно ДВ, бр.46 от 23.06.2015 г. 
  

3. В официалния раздел на ДВ, бр.46 от 23.06.2015 г. е публикувана НАРЕДБА № РД-

07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на 

работнички родилки или кърмачки. 

 Наредбата е  издадена на основание чл. 307, ал. 3 от Кодекса на труда, като е 

предвидено същата да се прилага във всички предприятия, места и дейности по чл. 2, ал. 1 и 2 

от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  

 С нея се определят изисквания за подобряване на безопасността и здравето при работа 

на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, като е регламентирано, че 

правилата в наредбата се прилагат заедно с нормативните актове, отнасящи се до 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като се спазват по-строгите 

специфични и/или допълнителни изисквания, когато тя определя такива. 

За всяка дейност, при която може да възникне специфичен риск, свързан с 

въздействието на рискови фактори, процеси или условия на труд, посочени в приложение № 1 

от наредбата, работодателят е длъжен да определи характера, степента и продължителността на 

въздействието им върху бременните работнички и работничките родилки или кърмачки с цел 

да се оцени всеки риск за безопасността или здравето и всеки възможен ефект върху 
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бременността или кърменето, както и да се планират подходящи мерки за предотвратяване на 

риска. 

Регламентира се ,че рискът за здравето и безопасността на бременните работнички и на 

работничките родилки или кърмачки следва да се оценява съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за 

реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. 

 

Работодателят е длъжен, като спазва задълженията, които произтичат от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, да уведоми бременните работнички и работничките 

родилки или кърмачки, както и тези, които могат да се окажат в такова състояние, за 

резултатите от оценката на риска и мерките за предотвратяването му.  

    Когато резултатите от оценката на риска покажат риск за безопасността или здравето 

на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки или могат да се отразят 

на тяхната бременност или кърмене, работодателят е длъжен да предприеме необходимите 

мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното 

време за съответната работничка с оглед премахване на риска. Ако приспособяването на 

условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно 

неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят 

трябва да предприеме необходимите мерки за преместване на работничката или служителката 

на друга подходяща работа, като длъжностите и работните места, подходящи за заемане от 

бременните работнички и работничките родилки или кърмачки, се определят по реда 

Наредбата за трудоустрояване, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.  

Това задължение за работодателя възниква, когато работничка, извършваща дейност, 

забранена съгласно чл. 5 от Наредбата, забременее или започне да кърми и информира 

работодателя си за това. 

Наредбата регламентира, че бременните работнички не могат при никакви 

обстоятелства да бъдат задължавани да изпълняват дейности, за които при оценката на риска 

са установени рискови фактори и условия на труд, посочени в приложение № 2 от наредбата, 

както и че работничките кърмачки не могат при никакви обстоятелства да бъдат задължавани 

да изпълняват дейности, за които при оценката на риска са установени рискови фактори и 

условия на труд, посочени в приложение № 3 от наредбата. 

 

Относно ДВ, бр.47 от 26.06.2015 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр.47 от 26.06.2015 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери за 2015 г. 
 По силата на чл.1, ал.1, т. 8. от Постановлението, по бюджета на Община Елена за 

ремонт на отоплителна система в сградата на СОУ "Иван Н. Момчилов" в гр. Елена  се отпуска 

сумата от 150 000 лв. 

 

 


