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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 2016г. 

   
 Относно ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. е публикуван  Закон за изменение и 

допълнение на Закона за публичните финанси.  

 Със закона се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и 

предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните 

финанси. Дефинирани са условия, наличието на които показва до каква степен общините са с 

финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено 

кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и 

да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване.  

 Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да 

възложи на кмета на общината както да изготви план за оздравяване, така и да проведе публично 

обсъждане на плана с местната общност. Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да 

направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на 

временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово 

оздравяване. След провеждане на публично обсъждане общинският съвет с решение определя срока на 

процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово 

оздравяване.  

 Определени са конкретни срокове за реализиране на съответните действия от страна на кмета на 

общината и на общинския съвет за общини с финансови затруднения. Предвидена е възможност въз 

основа на наблюдение на финансовото състояние на общините и при наличието на три или повече от 

условията за обявяване на общината във финансово затруднение министърът на финансите да уведоми 

кмета на общината за предприемане на действия за откриване на процедура за финансово оздравяване 

на общината.  

 В закона е предвидено бюджетите на общините с открита процедура за финансово оздравяване 

да се съгласуват предварително с министъра на финансите и да се разглеждат от общинския съвет 

заедно със становището на министъра на финансите. 

  Определен е обхватът и съдържанието на плана за финансово оздравяване на общината, като е 

регламентирано, че план за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен 

безлихвен заем, се съгласува предварително с министъра на финансите. Временните безлихвени заеми 

за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини се отпускат при условия, 

определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от 

срока на процедурата за финансово оздравяване. Допуска се възможността при отклонение от целите на 

плана министърът на финансите да преустанови отпускането на заема. 

  Предвидени са изисквания към кмета на общината за осигуряване на публичност и прозрачност 

в действията при условията на открита процедура за финансово оздравяване. С промените се цели 

финансово оздравяване на общините в годишен и средносрочен план на база на обективен анализ на 

основни финансови показатели с цел въвеждане на възможни консолидиращи мерки в управлението на 

техните финанси, инициирани от общинския съвет и след публично обсъждане, в интерес на местната 

общност.  

 Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на 

необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните 

бюджети, като се цели ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху 

местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите 

и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения. Целта е чрез 
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оздравителни мерки да се приложат варианти за оптимизиране и ограничаване на разходите на 

общините, с което да се намали очертаващият се недостиг.  

 По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да 

бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на безлихвените заеми при 

определени условия, доказващи че са предприети необходимите действия за финансово оздравяване на 

общините и за изпълнение на плана за финансово оздравяване. 

 Правят се и изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, с които се уреждат въпроси, като определяне на правилата за 

организация на банковите сметки, касаещи и средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, уреждане на условията и реда за изплащането на финансова помощ със средства от ЕФРР, 

ЕСФ и КФ.  

 Правят се и промени, целящи прецизиране на разпоредби за предвиденото служебно 

приключване на проекти, както и промени, свързани със спазването на принципите за добро финансово 

управление, отговорността на бенефициентите за законосъобразното изпълнение на проектите и за 

извършването на допустими разходи, финансирани от европейските фондове и др.  

 Въвежда се задължение за бенефициентите – второстепенни разпоредители с бюджет, да носят 

отговорности при констатирани нарушения и наложени финансови корекции Изменението цели 

постигане на  отговорност на финансово отговорните лица за възстановяване на недопустимо 

разходваните средства и ограничаване на риска за първостепенните разпоредители с бюджет. 

 

 Относно ДВ, бр. 44 от 10.06.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 44 от 10.06.2016 г. е публикувано  Постановление № 

134 на МС от 3.06.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на областните 

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

 С постановлението се правят промени в приложение № 16 към чл. 8, ал. 2, отнасящо се до 

структурата на Областна администрация Пловдив, като се премахва длъжността „финансов 

контрольор“ и общата численост на администрацията се редуцира от 48 на 47 бройки. 

 
 Относно ДВ, бр. 47 от 21.06.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 47 от 21.06.2016 г. е публикувана   Наредба № РД-02-

20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни 

системи на строежите. 

 Наредбата е издадена на основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията във връзка с чл. 169, ал. 1 от същия закон и отменя Наредба № 2 от 2008 г. за 

проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на 

сгради и съоръжения (ДВ, бр. 89 от 2008 г.). 

 С наредбата се определят минималните изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и 

приемането на хидроизолационни системи на строежите (сгради и строителни съоръжения). 

Изискванията на наредбата се прилагат при изпълнение на хидроизолационни системи на нови 

строежи, както и при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт или преустройство на 

съществуващи сгради и съоръжения. 

Регламентирано е, че хидроизолационните системи се изпълняват в съответствие с 

изискванията на проекта и с указанията на съответния производител на продукта, в т.ч. при 

тяхното транспортиране и полагане.Контролът на строителните и монтажните работи, свързани с 

изпълнението на хидроизолационни системи, се осъществява от лицето, упражняващо строителен 

надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория съгласно ЗУТ. 

Контролът и приемането на изпълнени хидроизолационни системи включва всички строителни и 

монтажни работи, които подлежат на закриване, в т.ч. подготвената основа за изпълнение на 

хидроизолационната система и всеки неин пласт, включително защитата. 

Посочено е, че завършените хидроизолационни системи следва да се приемат и документират 

съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, 

бр. 72 от 2003 г.). Не се приемат изпълнени хидроизолационни работи, които не съответстват на 

изискванията на тази наредба и на одобрения инвестиционен проект. За осигуряване на безопасността 

на труда при изпълнението на хидроизолационните системи следва да се спазват изискванията на 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.). 

  В техническия паспорт на сградата или строителното съоръжение следва да се вписват 

декларациите за експлоатационните показатели или декларациите за характеристиките на вложените 
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хидроизолационни продукти, мерките за тяхното поддържане, както и указания и инструкции, свързани 

с експлоатацията и поддържането на изпълнените хидроизолационни системи. 

  В глава „Общи положения е предвидено, че проектната документация (проектните решения) на 

хидроизолационните системи на строежите се представя в част архитектурна или в част конструктивна 

на инвестиционния проект в зависимост от вида и предназначението на строежа.В обяснителната 

записка към фаза идеен проект се обосновават проектното решение и изборът на строителни продукти 

за изпълнение на хидроизолационната система. В случаите на еднофазно възлагане във фаза технически 

проект или на двуфазно възлагане във фази идеен и технически проект техническият проект съдържа и 

подробни характерни детайли и проектни решения за изпълнението на хидроизолационните системи, 

вкл. минималните експлоатационни показатели на изискваните хидроизолационни продукти и начина 

на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. Във фаза работен проект се разработват подробни 

детайли за характерните участъци, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, улами, 

отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за 

преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В 

работния проект се дават изискванията към строителните продукти и технологията за изпълнение на 

хидроизолационните системи, предписанията за извършване на водна проба и изискванията за 

поддържане по време на експлоатация. Списък с информация за техническите спецификации за 

проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на строежите е даден в приложение № 1. 

 В наредбата са описани и конкретни специални изисквания по отношение на проектирането на 

хидроизолационни системи на подземни части на сгради и съоръжения, хидроизолационни системи 

на строителни съоръжения, хидроизолационни системи на покриви и  хидроизолационни системи на 

междуетажни подове на санитарно-хигиенни помещения (мокри помещения) в сгради. 

 В част трета „Изисквания при изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационни 

системи“ са разписани правила за контрол на условията за започване на изпълнението на 

хидроизолационни системи, контрол за спазване на изискванията по време на изпълнението на 

хидроизолационните системи и действията, които следва да се извършат при приемане и измерване на 

завършени хидроизолационни системи. 

 

 Относно ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. е публикуван  ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, в сила от 1.07.2016 г. 

 

 Разширяват се и се променят дефинираните в чл. 3 от закона забрани, касаещи  

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях 

лица. 

 Създава се чл. 3а:"Правило за борба със злоупотреби“, съгласно който: В случаите на 

участие на две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

и/или на контролирани от тях лица в процедурите по чл. 3, праговете, въведени в чл. 3, т. 1 – 7, 12, 17, 

20 – 23, се прилагат общо и не може да бъдат превишавани. Праговете се определят и прилагат общо, 

когато две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са под 

общ контрол или едното от тях контролира другото/другите дружества. 

 В чл.4 са дефинирани случаите, в които не се прилагат ограниченията на чл.3 и чл.3а от 

закона. 

 В чл.5 е подробно, за всеки конкретен казус е разписан реда, който се следва, ако се 

установи, че е приложено изключението по чл.4, поради представени неверни данни. 

 В чл.6 са дефинирани, всички обстоятелства, които подлежат на вписване в търговския 

регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър. 

 Посочено е, че Министърът на финансите съвместно с министъра на икономиката и 

министъра на правосъдието издава указания по прилагането на този закон. Указанията се публикуват на 

интернет страниците на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и 

Министерството на правосъдието. 

 В чл.7 са изброени нарушенията на изискванията на закона, който подлежат на 

санкциониране и размера на глобите. 

 С чл.8 се регламентира, че административните нарушения се установяват от органите 

на съответната администрация, компетентна в производствата и процедурите по чл. 3 /в това 

число и забрана за участие в процедури по ЗОП/, а административните наказания се налагат от 

ръководителя на съответната администрация или от оправомощени от него длъжностни лица. 
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 В § 1 от Допълнителните разпоредби на закона са променени легалните определения по 

смисъла на този закон. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. е публикувано   Постановление № 

147 от 20.06.2016 Г. за приемане на Наредба за стандартните условия за повторно 

използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен 

формат 

 С наредбата се определят: 

 1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен 

формат; 

 2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни 

по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за 

отворени данни"; 

 3. стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор. 

 Регламентирано е, че организациите от обществения сектор поетапно следва да публикуват 

на Портала за отворени данни информационните масиви и ресурси, които поддържат, достъпът до 

които е свободен, като това следва да става в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно 

използване, заедно със съответните метаданни. Извън горното е предвидено, че организациите от 

обществения сектор предоставят на заявителя за повторно използване информация във формат и на 

език, на който тя е събрана, съответно – създадена, или в друг формат – по преценка на организацията 

от обществения сектор. Указано е, че задължението за публикуване на информацията по чл. 8, ал. 1 

и чл. 9 е в сила от 11.09.2016 г. 

  Регламентирано е задължение данните от информацията за повторно използване да се 

публикуват и актуализират при възможно най-висока степен на обособеност, гарантираща тяхната 

пълнота, като следва да се предоставят във вида, в който са създадени. Когато данните са били 

променяни или анализирани, тези обстоятелства следва да се посочват в метаданните към тях. 

 Въведено е изискване обществената информация в отворен формат, достъпът до която е 

свободен, да се публикува на Портала за отворени данни, поддържан от администрацията на 

Министерския съвет, като по отношение на информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 9, това задължение  

е в сила от 11.09.2016 г. 

  Създадено е задължение за ръководителите на организациите от обществения сектор 

да определят длъжностни лица – администратори на профили, които да попълват данните за 

съответната организация и да публикуват информацията. Контролът върху дейността на 

служителите, определени за администратори на профили на организациите е предвидено да се 

осъществява от ръководителя на административната структура. Съгласно §3, ал.2 от ПЗР на 

Наредбата ръководителите на организациите от обществения сектор следва да определят 

длъжностно лице – администратор на профил по чл. 8, ал. 3. в срок до 1 август 2016 г.  

 Задължението за организациите от обществения сектор е да създават, поддържат, 

актуализират и публикуват в профила си в Портала за отворени данни набори от данни и метаданни 

към тях, определени по реда на чл. 15б от Закона за достъп до обществена информация. 

 В чл.11 са посочени категориите информация, които са с права за свободно повторно 

използване, преработка и разпространение. Регламентирано е, че  всички условия, при които се 

предоставя информацията от обществения сектор за повторно използване, съпътстват информацията 

или се съдържат в хипервръзка, посочена в информацията или в акта на предоставянето й за повторно 

използване. Условията са задължителни за лицето, на което е предоставена информацията. Всяко 

повторно използване на информацията, включително нейното възпроизвеждане, разпространение или 

преработване, се счита за приемане от използващия на условията, при които тя е била предоставена от 

организацията от обществения сектор. 

 Регламентирани са изкисванията към условията за предоставяне на информация, в 

зависимост от нейните специфики. 

 Дадени са легалните определения на термините "Отворен машинночетим формат", "Набор 

от данни" и "Приложно-програмен интерфейс". 

 Предвидено е, че чл. 2, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, в частта относно публикуването на 

информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 9, влизат в сила на 11 септември 2016 г. 

 

 3. В официалния раздел на ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г. е публикувано   Постановление 

№ 149 на МС от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. 

 С постановлението се отпускат по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 1 

000 000 лв. за градски стадион в гр. Горна Оряховица. 

  Отпускат се по бюджета на Община Златарица – 40 700 лв. за възнаграждения и 

осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. 


