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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 2019г. 

 
 Относно ДВ, бр. 44 от  04.06.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 

1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 

67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 

Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 

2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 

59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 

87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; 

Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 

109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 

13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.) 

  С § 1. в чл. 34б ал. 4 се отменя. 

Обстоятелството, че заинтересованото лице не е намерено на настоящия и/или на постоянния му 

адрес, се доказва с протокол, подписан от две длъжностни лица от съответната администрация и от 

един от съседите, освен в случаите, когато връчването се удостоверява от нотариус. 

С § 2. в чл. 34в ал. 4 се отменя. 

Обстоятелството, че заинтересованото лице не е намерено на настоящия и/или на постоянния му 

адрес, се доказва с протокол, подписан от две длъжностни лица от съответната администрация и от 

един от съседите, освен в случаите, когато връчването се удостоверява от нотариус.    

Съгласно § 3. в чл. 39б се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така: 

„(1) В 7-дневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване, и/или от 

инвеститора съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, 

когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при 

наличието на следните условия: 

1. с влязъл в сила подробен устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект 

или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията; 

2. имотът не е единствено жилище на собственика; 

3. определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 

39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица – по сметка 

на областния управител. 

(2) С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер на една трета от 

внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора. 

(3) Определението по ал. 1 е окончателно. 

(4) Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж, след 

като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора се 

извършва по следния ред: 

1. въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния 

управител или от оправомощено от него длъжностно лице; 

2. преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, 

която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася 
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за земеделска земя или горска територия – и представител на Министерството на земеделието, храните и 

горите; в състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на 

независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота; разходите за извършване на описа 

на имота са за сметка на инвеститора; 

3. областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва 

вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване 

на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши 

описът; 

4. протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота; при отказ на 

собственика да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, 

като в протокола се вписват трите им имена, точен адрес и единен граждански номер и той се смята за 

връчен от датата на съставянето му; 

5. когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията 

могат да се извършват и протоколът да се състави в негово отсъствие; копие от протокола се връчва на 

собственика по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като фактическите констатации, 

отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното; 

6. заповедта на областния управител по т. 3 и протоколът по т. 2, 4 и 5 не подлежат на 

обжалване.“ 

2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7: 

„(5) Определената от съда гаранция служи за изплащане на увеличения от съда размер на 

обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по ал. 7 и 12. 

(6) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта се издава 

разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта – възложител по 

смисъла на Закона за устройство на територията. 

(7) Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение за пропуснати 

ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на 

съответния имот.“ 

3. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“. 

4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“ 

5. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“. 

6. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“. 

7. Досегашната ал. 9 става ал. 12. 

8. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 4 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 12“, а в изречение 

второ навсякъде думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 2“. 

9. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 13“. 

10. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и в нея думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 14“. 

11. Досегашната ал. 13 става ал. 16 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 15“. 

12. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и в нея думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 16“. 

Съгласно § 4. в чл. 42а се създава ал. 3: 

„(3) Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо или 

юридическо лице, както и на имоти на едни и същи съсобственици, с обща площ над 50 дка.“ 

Съгласно § 5 след редакцията на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната 

собственост, той придобива следния вид: 

"Национален обект" е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: 

изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения – пътища от 

републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, 

пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на 

отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи и 

физическата инфраструктура за разполагането им, индустриални зони или технологични паркове с 

необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени като национални 

обекти с решение на Министерския съвет. 
  

Преходни и заключителни разпоредби 

Съгласно § 6. в ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., 

бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 

88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 
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2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 

2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 

109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 

13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24, 25 и 41 от 2019 г.) се правят 

следните допълнения: 

1. В чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за общинската собственост“ се добавя „или доказателства за 

осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта“. 

2. В чл. 205 се създава т. 6: 

„6. за изграждане на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа 

инфраструктура за привличане на инвестиции, определени за национални обекти по смисъла на Закона 

за държавната собственост с решение на Министерския съвет.“ 

С § 7. В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., 

бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 о т 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., бр. 15, 66 и 109 от 2013 

г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и 

бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 51: 

а) създава се нова ал. 4: 

„За започване на производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по 

ал. 1, т. 2 и 3 за територии,в които попадат повече от 50 поземлени имота, уведомяването на 

заинтересованите лица се извършва от Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обявление, 

обнародвано в „Държавен вестник“. Обявата се разгласява на подходящи места с публичен достъп в 

сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството по местонахождение 

на имотите. Обявяването в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и 

кметството по местонахождение на имотите се извършва в 5-дневен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“.“; 

б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8. 

2. В чл. 54, ал. 5 думите „чл. 51, ал. 4“ се заменят с „чл. 51, ал. 5“. 

С § 8. В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., 

бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., 

бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 

и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 

2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните изменения 

и допълнения: 

1. В чл. 10, ал. 2 се създава т. 9: 

„9. /Министърът на икономиката/ внася в Министерския съвет предложения за определяне на 

индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за 

привличане на инвестиции за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост.“ 

2. В допълнителните разпоредби: 

а) в § 1 т. 12 се изменя така: 

„12. „Индустриална зона“ е съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота, разположени 

на територии, за които съгласно устройствен план е определено предназначение за производствени 

дейности.“; 

б) създава се § 1а: 

„§ 1а. Индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура 

за привличане на инвестиции могат да бъдат определяни за национални обекти по смисъла на Закона за 

държавната собственост с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на 

икономиката.“ 

Съгласно § 9 започналите производства по отчуждаване на имоти – частна собственост, се 

довършват по новия ред. 

 

 


