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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 2018г. 

 
 Относно ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 46 от 01.06.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 21.05.2018 

г. 

     С § 1. в чл. 123з се създават ал. 3а и 3б: 

 "(3а) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от 

лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски на лице по чл. 

230, ал. 3, т. 2 или 3 или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателството на 

Република България, в 7-дневен срок писмена информация относно: 

 1. придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и 

последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето по чл. 

230, ал. 3, т. 2 или 3 или с предприятието осигурител;  

 2. условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след 

прекратяване на правоотношението по т. 1, като, когато е допустимо изтегляне на средствата 

преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че 

осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на 

тези средства за пенсионно осигуряване. 

 (3б) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване на 

наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се средства от 

индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства." 

 

    С § 2. в чл. 236 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) При осигуряването на своите работници и служители и на лицата, с които са 

сключени договори за възлагане на управление и контрол, лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 и 

предприятията осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България, могат да 

прилагат срок на изчакване не по-дълъг от 6 месеца от възникването на правоотношението със 

съответното лице." 

 2. Създава се ал. 4: 

 "(4) Когато се прилага срок на изчакване, лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 и 

предприятията осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България, при 

поискване предоставят на своите работници и служители и на лицата, с които са сключени 

договори за възлагане на управление и контрол, в 7-дневен срок писмена информация относно 

прилагания срок на изчакване и последиците от него при прекратяване на правоотношението." 

 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думата "изцяло" се заличава, а накрая се 

поставя запетая и се добавя "доколкото в този кодекс не е предвидено друго". 

 

    С § 3. в чл. 237 /регламентиращ съдържанието на осигурителния договор/ се правят 

следните допълнения: 

 1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и срока на изчакване, ако се 

прилага такъв". 
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 2. В ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "както и срока на изчакване, ако се 

прилага такъв". 

 

     С § 4. в чл. 248а се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите "Осигурените лица по професионална схема, за които е прекратено 

внасянето на осигурителни вноски по тази схема" се заменят с "Осигурените лица, за които е 

прекратено внасянето на осигурителни вноски". 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Алинея 1 се прилага и за лицата по чл. 245." 

 

    С  § 5. в чл. 343а, ал. 5 думите "чл. 236, ал. 3" се заменят с "чл. 236, ал. 5". 

 

     С § 6. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 

 1. В § 1, ал. 2 се създава т. 34: 

 "34. "Срок на изчакване" е период на заетост, който е необходим съгласно правилата на 

осигурителния договор, колективното споразумение или колективния трудов договор или се изисква от 

лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 или от предприятието осигурител, за да започнат да внасят 

осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за съответния работник 

или служител или за съответното лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и 

контрол." 

 2. В § 1а, ал. 1 се създава т. 9: 

 "9. Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 

относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите 

членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ, L 

128/1 от 30 април 2014 г.)." 

 

         С § 7 от ПЗР се регламентира, че изискванията на § 2, т. 1 се прилагат за периоди на 

заетост след влизането в сила на този закон. 

 

 Относно ДВ, бр. 47 от 05.06.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  

  

  С § 1. в чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се създава изречение второ: "Повече от половината от общия брой на 

съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям 

от останалата част от общия брой на съветниците."  

2. В ал. 3 се създава ново изречение второ: "Решенията са приети с мнозинство повече 

от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински 

съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.", а 

досегашното изречение второ става изречение трето. 

3. В ал. 4 се създава изречение второ: "Решенията са приети с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински 

съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници." 

  

  С § 2. От ПР е регламентирано, че неприключилите до влизането в сила на този закон 

съдебни производства по оспорени решения на общинските съвети по чл. 27, ал. 2, 3 и 4 се 

приключват по реда на този закон. 

  

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 47 от 05.06.2018 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 352 

на МС от 25.05.2018 г. 

 

С решението   Министерски съвет признава Кооперативен съюз "Национален съюз на 

трудовопроизводителните кооперации" със седалище и адрес на управление в София, бул. Дондуков 

№ 11, вписан в кооперативния регистър на Софийския градски съд по ф.д. № 3339 от 1995 г., том ХІ, 

стр. 81, ЕИК 000696508, за представителна организация на национално равнище в Националния 

съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г. 
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 Относно ДВ, бр. 48 от 08.06.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 48 от 08.06.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 на МС от 1.06.2018 г. за приемане на Наредба за 

структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за 

осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните 

контролни органи 

 

 Със Заключителните разпоредби на постановлението се извършват промени в Наредбата 

за документите за заемане на държавна служба, както следва: 

 1. В чл. 2: 

а) в ал. 2: 

 аа) точка 1 се изменя така: 

 "1. документ за самоличност;" 

 бб) точка 5 се отменя; /свидетелство за съдимост при първоначално постъпване на 

работа в съответната администрация/; 

 вв) точка 7 се отменя; / военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на 

военна служба/ 

 б) в ал. 4 думите "чл. 7, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 7, ал. 1 и 4" и накрая се добавя "и 

декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество по образец, утвърден от органа по назначаването, за наличие на 

обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или по специален 

закон". 

 

 2. Член 4 се изменя така:  

 "Чл. 4. При встъпването си в длъжност и всяка година до 15 май държавният служител е 

длъжен да подава пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 

2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и 

интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество." 

  

 Изменят се Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,  Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 и 

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, а Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2 се отменя. 

 

 Относно ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки  

  

  С § 1. в чл. 196, ал. 4 след думите "решенията по чл. 175, ал. 5" се добавя "и обявлението за 

доброволна прозрачност". 

   

  С § 2. се създава чл. 196а: 

"Добросъвестност 

Чл. 196а. Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да 

упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при 

недобросъвестното им упражняване се реализира по общия исков ред." 

  

С § 3. в чл. 197 се правят следните изменения и допълнения, като се регламентира, че 

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 след думите "решението за откриване на процедурата" се поставя запетая и се добавя 

"решението за създаване на квалификационна система"; 

б) точка 5 се изменя така: 

"5. публикуването на:  

а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;  

б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;" 

в) точка 7 се изменя така: 

"7. получаването на решението за: 

а) определяне на изпълнител; 
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б) класиране на участниците в конкурса за проект; 

в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична 

система за покупки; 

г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за 

покупки; 

д) прекратяване на процедурата;". 

2. В ал. 2 след думите "ако лицето не е уведомено" се поставя запетая и се добавя "както и 

при бездействие". /това е регламентация за срока на подаване на жалба срещу действия или 

бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в 

процедурата/ 

3. В ал. 3 думите "случаите по ал. 1, т. 1 и 6" се заменят със "случаите по ал. 1, т. 1 и 8". 

   

С § 4. в чл. 198 ал. 3 се отменя. 

 /отменя се текста: Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект 

може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по чл. 197, ал. 1./ 

   

С § 5. в чл. 199 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) точка 2 се изменя така: 

"2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател, както 

и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или 

факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има 

такъв, на жалбоподателя – физическо лице;" 

б) в т. 4 след думите "обществената поръчка" се поставя запетая и се добавя "включително 

уникалния й номер в РОП"; 

в) точка 5 се изменя така: 

"5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано 

лице, когато е приложимо;" 

г) създава се нова т. 6: 

"6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и 

исканията на жалбоподателя;" 

д) досегашната т. 6 става т. 7. 

2. В ал. 3: 

а) създават се нова т. 5 и т. 6:  

"5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;  

6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;" 

б) досегашната т. 5 става т. 7. 

3. В ал. 4 думите "по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3" се заменят с "по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3, 5 и 6". 

  

  С § 6. в чл. 203 ал. 3 се изменя така: 

"(3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на 

обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от Комисията 

за защита на конкуренцията до влизане в сила на: 

1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или 

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка." 

  

  С § 7. в чл. 205 ал. 7 се изменя така: 

"(7) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на чл. 204, ал. 5. Частната жалба 

спира изпълнението на обжалваното определение." 

   

С § 8. в чл. 210, ал. 2 изречение първо се изменя така: "Страните се смятат за уведомени, а 

призовките или съобщенията – за връчени, ако са им изпратени на посочените от тях електронен адрес 

или факс, ако има такъв.", а в изречение второ думите "или не са намерени на адреса, посочен в 

жалбата" се заличават. 

  

  С § 9. в чл. 213, ал. 1 т. 1 се изменя така: 

"1. при установяване на недопустимост на жалбата, включително когато жалбоподателят не е 

обосновал и доказал правния си интерес;". 

   

С § 10. в чл. 215 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 т. 4 се изменя така: 
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"4. установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и 6 налага 

предвидените санкции;". 

2. В ал. 4 думите "той незабавно" се заменят с "в деня на сключването той". 

  

  С § 11. в чл. 217 ал. 2 се изменя така: 

  "(2) По искане на страните, направено в срока за обжалване, Комисията за защита на 

конкуренцията може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските." 

  

  С § 12. От ПР се регламентира, че за подадените до влизането в сила на този закон жалби до 

Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред. 

  

  

  Относно ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г. е публикувана НАРЕДБА № 

8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на 

изискванията на Закона за частната охранителна дейност 

  

 С чл.1, т.3 от тази наредба се урежда редът, по който се удостоверява изпълнението на 

изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за издаване на лиценз или на 

удостоверение на бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, 

кандидатстващи за издаване или с издаден лиценз за самоохрана по реда на ЗЧОД. 

 С тази наредба се урежда и: 

 1. редът, по който лицата по чл. 1 удостоверяват декларираната промяна на обстоятелствата 

по чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД; 

 2. редът, по който лицата по чл. 1 удостоверяват, че отговарят на минималните изисквания 

за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо 

оборудване, превозни средства и персонал по глава втора от ЗЧОД. 

 Съгласно чл. 4, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 и 3 от ЗЧОД към 

подаденото писмено заявление по чл. 41, ал. 1 от ЗЧОД, бюджетни организации прилагат: 

1. копие или препис от акта за вписване в съответния регистър по националното 

законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, 

придружено с официален превод на български език, издадено не по-рано от един месец преди датата на 

заявлението по ал. 1; 

 2. образци на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на 

охранителния състав на юридическото лице; 

 3. документ за внесена държавна такса. 

 Към документите, за физическите лица - членове на управителния орган на 

юридическото лице се прилагат: 

 1. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

 2. декларация по образец от физическото лице - член на управителния орган на 

юридическото лице, че не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен 

орган член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, 

на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане 

на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, приложение № 2. 

 Предвидено е, че обстоятелствата по чл. 41, ал. 2, т. 1 – 3 и 5 от ЗЧОД за лицата по чл. 

1, т. 1 и 3, регистрирани по законодателството на Република България, и обстоятелствата по чл. 41, 

ал. 3, т. 1 – 2, 4 – 5 от ЗЧОД за физическите лица по чл. 4, ал. 3 – български граждани, се 

установяват служебно по реда на Закона за електронното управление. 

 Декларацията по чл. 46 от ЗЧОД се подава по образец, приложение № 4. 

 Лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 9 от ЗЧОД, за 

да удостоверят, че отговарят на изискванията на глава втора, раздели I – IІI, раздели V – IХ от ЗЧОД, 

подават заявление, приложение № 5, до органа по чл. 40 от ЗЧОД и прилагат декларация, приложение 

№ 6, че сключените след 31 март 2018 г. до подаване на заявлението договори за охрана отговарят на 

изискванията за съответния вид дейност, регламентирани в глава втора на ЗЧОД, с изключение на 

договори за охрана, сключени за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) преди 30 март 2018 г., като посочват данни за възложителя по договора за 

охрана и срока на действие на съответния договор. 

 При промяна на данните, съдържащи се в декларацията, лицата, извършващи частна 

охранителна дейност, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават пред органа, издал 
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лиценза, декларация, че сключените през тримесечието договори за охрана отговарят на изискването на 

глава втора от ЗЧОД. 

 На лицата, извършващи частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, удостоверили 

по реда на раздел V пред органа по чл. 40 от ЗЧОД, че отговарят на изискванията на глава втора от 

ЗЧОД, се издава служебна бележка с посочена дата на удостоверяването. 

 Документите по чл. 4, 6, 14, 16 и 17 могат да бъдат подавани и в електронна форма при 

условията и по реда на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г. е публикувана НАРЕДБА № 

8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на 

видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната 

охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на 

обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за 

частната охранителна дейност 

   

С тази наредба се уреждат условията и редът за организация и извършване на видовете частна 

охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). 

Частна охранителна дейност се осъществява чрез стационарна и/или мобилна охрана. 

Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в 

охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на изискванията на Закона за 

защита на личните данни, и/или мониторен контрол. 

Самоохраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни 

посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, осъществявана от служители на 

бюджетна организация, които отговарят на изискванията на ЗЧОД. 

 Самоохраната на имущество се осъществява от бюджетна организация, притежаваща лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, както и от търговци по чл. 2, 

ал. 2 от ЗЧОД, които притежават лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна 

дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 

Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в 

охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на 

личните данни и/или мониторен контрол. 

 Ръководителя на бюджетната организация създава организация и контролира изготвянето, 

окомплектоването и изпращането на уведомленията по чл. 52, ал. 4 от ЗЧОД в законоустановения срок 

и нормативно определения ред по чл. 52, ал. 3 и 4 от ЗЧОД. Уведомленията съдържат: 

1. при поемане на обект за охрана – данни за: 

а) номера и датата на заповедта по чл. 22 от Наредбата; 

б) охранявания обект – местонахождение, точен адрес; 

в) вида на охраната – въоръжена или невъоръжена; 

 

г) превозните средства (регистрационен номер, марка и модел), ако такива се използват за охраната на 

обекта; 

д) извършване/неизвършване на пропускателен режим и/или видеонаблюдение/мониторен контрол; 

2. при фактическото прекратяване на охраната – данни за номера и датата на заповедта по чл. 22 от 

Наредбата. 

За поемане на обект за самоохрана, както и за фактическото й прекратяване, съгласно 

чл.22 от Наредбата, ръководителя на бюджетната организация утвърждава заповед с данни за 

местонахождението и вида на всеки обект, датата на фактическото поемане на обекта под охрана/датата 

на фактическото прекратяване на охраната. В заповедта за поемане на обекта се вписват и видовете, 

броят и числеността на екипите, които ще извършват самоохраната на посочения обект. 

Ръководителя на бюджетната организация организира и контролира изготвянето на следните 

документи за планиране на самоохраната на имуществото на търговеца или юридическото лице: 

1. правила и указания за спецификата на дейността по самоохрана на имуществото, които 

включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав; 

2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия 

при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации; 

3. бланки на протоколи за предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с 

чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД. 

За всеки обект, поет за самоохрана, ръководителя на бюджетната организация, организира и 

контролира изготвянето в 7-дневен срок от фактическото поемане на обекта под охрана на: 
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1. протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на 

сигурност на охранявания обект; 

2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и включва: 

а) особеностите на охранявания обект; 

б) организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за 

тактиката на действие при различни случаи на посегателство над охраняваното имущество); 

в) данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта; 

г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на 

охраната; 

д) ако се осъществява видеонаблюдение – данни за монтиране на видеокамери, както и на 

аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи; 

е) данни за технически средства или системи за осъществяване на мониторен контрол, ако такъв 

се извършва; 

ж) действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при 

осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД; 

3. правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява; 

4. списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта; 

5. седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав; 

6. дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта. 

Документите се утвърждават от лицето по ръководителя на бюджетната организация или 

от упълномощено/оправомощено от него лице. Документите се съхраняват по реда и в сроковете, 

посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД. Преписи от документите по чл. 23, ал. 1, т. 2 – 3 и ал. 2, т. 2 – 5 след 

изготвянето и утвърждаването им се съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на 

компетентните контролни органи. 

Ръководителя на бюджетната организация създава организация за запознаване срещу подпис с 

документа по чл.23, ал. 1, т. 1 на всяко лице от охранителния състав, изпълнител или ръководител 

на дейността по самоохрана в 14-дневен срок от сключване на трудовия договор с лицето. 

 
 


