
5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

 
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 февруари 2020г. 

 
  

  Относно ДВ бр. 12 от 11.02.2020г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ бр. 12 от 11.02.2020г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 6.02.2020 г. за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална 

сигурност", приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г. 

 

 С § 8. от ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се извършват промени в 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО 

НА ПАРИ, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 3 от 2019 

г.), като  чл. 67 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и 

продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на 

ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо 

обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и 

предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за 

изпиране на пари или финансиране на тероризъм." 

 /С промяната отпада изкисването плана да се изпраща на ДАНС до 15-ти 

февруари всяка година/ 

 

 Относно ДВ бр. 13 от 14.02.2020г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ бр. 13 от 14.02.2020г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните 

системи  
 

С § 41. в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в чл. 21, ал. 4, т. 2 накрая се 

добавя "или изпълнител". 

Текста на разпоредбата придобива следната редакция: 

„(4) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) На държавния служител, с негово съгласие и срещу 

допълнително възнаграждение, може със заповед на органа по назначаването да се възлагат 

допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на: 

1. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, по които съответната администрация е бенефициент, при 

условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

2. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) проекти и програми, 

финансирани от други международни финансови институции и донори, по които 

съответната администрация е бенефициент или изпълнител. 

 С § 42. в Кодекса на труда в чл. 107а, ал. 9, т. 2 накрая се добавя "или изпълнител". 
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2. В официалния раздел на ДВ бр. 13 от 14.02.2020г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност 

 

 С § 27. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2: 

 а) в текста преди т. 1 накрая се добавя "са длъжни да"; 

 б) в т. 1 след думите "съдействат за" се добавя "организиране на"; 

 в) създават се т. 1а и 1б: 

 "1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен 

съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки за ограничаване и ликвидиране на болести 

по животните; 

 1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или 

ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на 

болести по животните и зоонози;" 

 

 Относно ДВ бр. 15 от 21.02.2020г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ бр. 15 от 21.02.2020г. е публикувана 

НАРЕДБА № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за 

изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във 

връзка със заповедното производство  
 

 С наредбата се определят образците на заповед за изпълнение, на заявление за 

издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. 

 

         

 За издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален 

кодекс (ГПК) и чл. 417 ГПК се определят по два вида образци на заповеди – за изпълнение на 

парично задължение и за изпълнение на задължение за предаване на вещи. 

 За издаване на заповед за приложение № 1, изпълнение по чл. 410 ГПК се 

подава писмено заявление по образец съгласно което съдържа искане за издаване на 

заповед за изпълнение и за издаване на изпълнителен лист. 

 При уважаване на заявлението по чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по чл. 

410 ГПК по образец съгласно приложение № 2 (за парично задължение), съответно съгласно 

приложение № 3 (за предаване на движими вещи). 

 Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и 417 ГПК и 

възражението по чл. 414 и 414а ГПК се подават лично, чрез пълномощник или по пощата. 

 Наредбата се издава на основание чл. 425, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс. 

 Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, 

заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със 

заповедното производство (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм., бр. 52 от 2009 г. и бр. 64 от 2018 

г.; Решение № 3988 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 85 от 2019 г.; изм., 

бр. 99 от 2019 г.) се отменя. 

 

 Относно ДВ бр. 17 от 25.02.2020г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ бр. 17 от 25.02.2020г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за туризма 
 

 С § 6. в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 
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 "(1) Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията 

на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план за развитие 

самостоятелен раздел, съдържащ общинска програма за развитие на туризма." 

 2. В ал. 2: 

 а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Общинската програма за развитие на 

туризма е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма 
и стратегиите по чл. 5, ал. 2. Общинската програма за развитие на туризма предвижда 

конкретни проекти, включващи мероприятия за:"; 

 б) в т. 2 след думите "функциониране на" се добавя "общински"; 

 в) създава се т. 9: 

 "9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска 

собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива." 

 3. Създава се ал. 3: 

 "(3) В случаите, когато на територията на общината е разположен национален 

курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на 

предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и продукти в националния 

курорт." 

          

 С § 7. в чл. 13 ал. 6 се изменя така: 

 "(6) Консултативният съвет по въпросите на туризма: 

 1. обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма, 

както и проекта на отчет за изпълнение на програмата за предходната година; 

 2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани 

с развитието на туризма на територията на общината, относно: 

 a) размера на туристическия данък и неговото разходване; 

 б) членството на общината в съответната организация за управление на 

туристическия район; 

 3. проучва и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за: 

 a) приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура и 

опазване и поддържане на туристическите забележителности на територията на общината, 

както и за привличането на инвестиции в сферата на туризма; 

 б) подобряване състоянието на транспортното обслужване; 

 в) опазване, поддържане и развитие на зелените площи на територията на общината, 

свързани с туризма; 

 г) осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на 

квалификацията им; 

 4. проучва, обсъжда и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на 

общината за предприемане на необходимите мерки за устойчиво развитие на националния 

курорт, когато на територията на общината има такъв, относно: 

 a) подобряване състоянието на туристическата инфраструктура; 

 б) осигуряване на обществения ред и спокойствието на туристите; 

 в) архитектурния облик на националния курорт; 

 г) организиране на транспортна схема през туристическия сезон; 

 д) други въпроси от значение за развитието на националните курорти като 

туристически дестинации." 

 

 С§ 9. в чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 3 думите "общински и областни администрации" се заменят с 

"представители на общини и на областни управители" и думите "други институции и 

организации" се заменят с "други организации, институции и търговски дружества". 

 2. Създава се ал. 5: 

 "(5) Организаците за управление на туристическите райони не разпределят 

печалба." 

 

С § 10. в чл. 22, ал. 1 т. 3 се отменя. 
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 „Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 4.05.2018 г.) (1) Организация за 

управление на туристически район се учредява най-малко от: 

 1. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, 

чието седалище е на територията на туристическия район; 

 2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е 

седалище на района; 

 3. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.). „една областна администрация от територията 

на туристическия район“  Този текст е отменен! 

 

 С § 13. в чл. 43 се създава ал. 3: 

 "(3) Областните администрации, които членуват в ОУТР, не заплащат членски 

внос." 

 

 С § 71. се създава глава петнадесета "а" "Национален регистър на 

туристическите забележителности, фестивали и събития" с чл. 170а, 170б и 170в: 

 Чл. 170а. (1) Националният регистър на туристическите забележителности, 

фестивали и събития съдържа информация в структуриран вид за обекти и събития, които 

представляват интерес за туриста, и представя всички необходими данни за планиране и 

организиране на посещение. Информацията може да включва данни от други нормативно 

установени регистри, водени от компетентните органи. Автоматизирано извличане на данни от 

други регистри се извършва съгласно Закона за електронното управление. 

 (2) Националният регистър на туристическите забележителности, фестивали и 

събития е публичен и включва Регистър на туристическите забележителности и Регистър на 

туристическите фестивали и събития. 

 (3) В Регистъра на туристическите забележителности се вписва следната 

информация: 

 1. обекти, свързани с представянето на недвижимо и движимо културно- 

историческо наследство; 

 2. защитени територии по Закона за защитените територии и защитени територии за 

опазване на недвижимо културно наследство по Закона за културното наследство – когато са 

социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в 

съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е 

предоставено правото на управление; 

 3. обекти, създадени с развлекателна цел, в които се предоставят услуги с 

познавателна цел и/или се предлагат възможности за отдих и забавление. 

 (4) Туристическите забележителности, фестивали и събития се вписват в регистъра 

по чл. 170а, ал. 1, когато имат висока степен на привлекателност за туристите, критериите за 

които са: 

 1. обществена значимост; 

 2. известност и популярност на обекта или събитието, които водят до 

разпознаваемост на страната или общината като туристическа дестинация; 

 3. наличие на траен туристически интерес, който формира основен или 

допълнителен мотив за пътуване на туристи или екскурзианти; 

 4. възприемане на обекта или продукта като специален или неповторим; 

 5. познавателна стойност на обекта или събитието; 

 6. местоположение спрямо туристически маршрути. 

 Чл. 170б. (1) Туристическите забележителности могат да са собственост на 

държавата, на общините, на Българската православна църква и на други регистрирани 

религиозни институции, както и на физически и юридически лица. 

 (2) Собствениците, съответно лицата, на които е предоставено ползването или 

управлението на туристическите забележителности, вписани в регистъра по чл. 170а, ал. 

1, с изключение на защитените територии по Закона за защитените територии, са 

задължени да поддържат, реставрират, ремонтират и предприемат всички необходими 

други мерки за запазването им. Изпълнението на това задължение е съобразно 

финансовите възможности на съответните собственици или ползватели, когато те са 
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бюджетни организации. Мерките за поддържане, реставриране, ремонт и опазване на 

движимите и недвижимите културни ценности се извършват при условията и по реда на Закона 

за културното наследство. 

 Чл. 170в. Условията и редът за вписване на туристически забележителности, 

фестивали и събития в регистъра по чл. 170а, ал. 1 се уреждат в наредбата по чл. 165, ал. 

2." 
 

 С § 124. в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Точка 1 се изменя така: 

 "1. "Турист" е лице, което посещава дестинация извън обичайното му 

местоживеене за период, по-кратък от една година, с цел отдих, спорт, лечебни процедури, 

бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие или друга 

туристическа цел. Туристът може да осъществи посещението в рамките на денонощието без 

нощувка (еднодневен турист) или с престой обичайно над 24 часа, който включва поне една 

нощувка в посетената дестинация (пренощувал турист)." 

 2. Точка 2 се отменя. 

 3. Точки 3, 4 и 5 се изменят така: 

 "3. "Вътрешен туризъм" са туристическите посещения в рамките на страната на 

лица, които са постоянно пребиваващи в нея. 

 4. "Входящ туризъм" са туристическите посещения на страната, извършвани от 

лица, които не са постоянно пребиваващи в нея. 

 5. "Изходящ туризъм" са туристическите посещения извън страната на лица, които 

постоянно пребивават в страната." 

 4. Точки 7 и 8 се изменят така: 

 "7. "Местно туристическо сдружение" е сдружение, което се създава за развитие 

и реклама на туризма на територията на една община и обединява лица, извършващи 

туристическа дейност или предоставящи допълнителни туристически услуги, както и други 

лица и организации, чиято дейност е свързана с туризма и допринася за развитието му на 

територията на съответната община. 

 8. "Регионално туристическо сдружение" е сдружение, което се създава за 

развитие на туризма на територията на две и повече съседни общини и обединява местни 

туристически сдружения, както и други лица и организации, чиято дейност е свързана с 

туризма и допринася за развитието му на съответната територия." 

 5. В т. 9 накрая се добавя "в сектори: хотелиерство и ресторантьорство; 

туроператорска и туристическа агентска дейност". 

 6. Точки 10, 11 и 12 се изменят така: 

 "10. "Продуктово туристическо сдружение" е сдружение, което се създава за 

развитието на определен вид туризъм на национално ниво и обединява лица, извършващи 

дейност, насочена към развитие на съответния вид туризъм. 

 11. "Професионално туристическо сдружение" е сдружение, което обединява 

физически лица, упражняващи определена професия в сферата на туризма, и юридически лица, 

предоставящи допълнителни туристически услуги, свързани със съответната професия. 

 12. "Доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението" са 

документи и/или декларирани обстоятелства за редовно извършване на обществена дейност за 

развитите на туризма през съответната година съгласно устава на сдружението." 

 7. В т. 13 думата "културно-екологични" се заменя с "културни", а думите "с реални 

граници" се заличават. 

 8. Точки 15 и 16 се изменят така: 

 "15. "Туристическа забележителност" е природен, културен или целенасочено 

създаден обект от туристически интерес, най-често свързан с природно, материално или 

нематериално културно наследство и/или историческо събитие, предоставящ услуги с 

познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих. 

 16. "Национален курорт" e урбанизирана територия по смисъла на § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби на Закона за здравето, обявена по реда на чл. 76, ал. 2 от Закона за 
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здравето за курорт, който може да е разположен на територията на една или повече общини и 

за който е прието решение по чл. 56а, ал. 1. Националните курорти са курорти от значение за 

устойчивото развитие на туризма, в които е изградена необходимата туристическа 

инфраструктура на национален курорт и които са общодостъпни и разполагат с природни, 

антропогенни и културно-исторически ресурси за осигуряване на рекреативни, лечебни, 

възстановителни, познавателни, делови, развлекателни или други услуги и имат основно 

предназначение да привличат туристи." 

 ………………………… 

 25. Създават се т. 93, 94, 95, 96 и 97: 

 "93. "Плувен басейн" е изкуствено създадено и обособено съоръжение, 

предназначено за обществено ползване, с една или повече водни площи, предназначени за 

плуване или други физически дейности, свързани с вода. Плувният басейн е самостоятелен 

обект или прилежащ към място за настаняване или към балнеолечебни (медикъл СПА) 

центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове и е вписан в 

публичния регистър на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за 

здравето. 

 94. "Район, за който липсва комуникационна свързаност" е район, в който няма 

предприятие, предоставящо електронна съобщителна услуга по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, осигуряваща достъп до 

интернет. 

 95. "Редовен член на туристическо сдружение" е лице, което има право да 

участва в управлението на сдружението, да бъде информирано за неговата дейност и да се 

ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава, както 

и да е направило имуществените вноски, когато това е предвидено в устава на сдружението. 

 96. "Туристическа инфраструктура на национален курорт" са курортните 

паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване (улици, алеи и 

обществени паркинги, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи и други), улично 

осветление, указателни табели, елементи на градския дизайн и реклама (спирки, навеси, 

външна реклама, указателни табели и други), автогари, както и други благоустройствени 

обекти, мрежи и съоръжения, собственост на държавата, общините и на юридически или 

физически лица, предназначени за обслужване на или за общо ползване от посетителите на 

националните курорти. 

 97. "Туристически фестивали и събития" са инициативи, възникнали с цел 

популяризиране на елементи от нематериалното културно наследство, свързани с обичаи, 

обреди, празненства и други, които са носители на историческа памет и национална 

идентичност и могат да имат научна или културна стойност. Те могат да са организирани от 

публични или частни организации, физически или юридически лица." 

 

  С  §133. в ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА се правят 

следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 56, ал. 2 изречение трето се заличава, а в изречение четвърто накрая се 

добавя "като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя 

изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище". 

 2. В § 5, т. 80, изречение първо от допълнителните разпоредби думите 

"конструктивна цялост" се заменят с "индивидуализация". 

 3. Параграфи 42 и 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) се 

отменят. 

 

 Относно ДВ бр. 18 от 28.02.2020г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ бр. 18 от 28.02.2020г. е публикуван 

ЗАКОН за допълнение на Закона за собствеността  
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 В § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността накрая се добавя 

"включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които 

е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и 

общински институции в системата на предучилищното и училищното образование". 

 

2. В официалния раздел на ДВ бр.18 от 28.02.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за 

сигурността на комуникационните и информационните системи 

  

 С Постановлението се отменя Наредбата за задължителните общи условия за 

сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, 

обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на 

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г., бр. 57 

и 101 от 2009 г., бр. 108 от 2013 г., бр. 41 от 2014 г. и бр. 35 от 2016 г.) 

 

 С новата Наредба за сигурността на комуникационните и информационните 

системи се регламентира следното: 

 С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на 

комуникационните и информационните системи, наричани по-нататък "КИС", за 

осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, 

съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма. 

 (2) Задължителните общи условия по ал. 1 включват: 

 1. органите по сигурността на КИС; 

 2. условията и реда за акредитиране на КИС; 

 3. задължителните общи изисквания за сигурност на КИС в областта на: 

 а) физическата сигурност; 

 б) персоналната сигурност; 

 в) документалната сигурност; 

 г) комуникационната сигурност; 

 д) криптографската сигурност; 

 е) контрамерките по TEMPEST; 

 ж) компютърната сигурност; 

 з) сигурност при свързване. 

 Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) осъществява 

общ контрол: 

 1. по защита на класифицираната информация в КИС; 

 2. на процеса на акредитиране на КИС. 

 

 Орган по акредитиране на сигурността на КИС (ОАС) по смисъла на 

наредбата е Специализирана дирекция "Информационна сигурност" на Държавна 

агенция "Национална сигурност". 

 В наредбата са описани задълженията на ръководителя за назначаване на 

служител по сигурността на КИС, определени са неговите задължения и изискванията на 

които следва да отговаря. 

 Указано е, че ръководителят на организационната единица определя със заповед 

ръководител и състав на Органът по развитие и експлоатация на КИС /ОРЕ/ в 

организационната единица и му възлага функции по чл. 6, ал. 2 от наредбата. 

 Разписани са отговорностите на Администратор по сигурността на КИС, 

Администратор на КИС и Потребители в КИС. 

 Разписани са конкретно и детайлно общи изисквания за сигурност на КИС. 

 

3. В официалния раздел на ДВ бр.18 от 28.02.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 на МС от 27.02.2020 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
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С § 1. в НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., се 

правят следните изменения и допълнения:  

 …………………… 

 2. В чл. 16: 

 а) в ал. 1 думите "чл. 11, ал. 1, т. 4" се заменят с "чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5"; 

Текста придобива следната редакция: „Размерите на индивидуалните основни месечни 

заплати в случаите по чл. 11, ал. 1,т. 4 и 5 може да се увеличават при спазване изискванията 

на Закона за защита от дискриминация“. 

 Чл.11, ал.1, т.5 гласи: при завръщане на служител, изпратен в друга 

административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител 

б) алинея 2 се отменя.  

  Текста на отменената ал.2 е следния: „При определянето на размера на 

увеличението в случаите по чл. 11,ал. 1, т. 5 се отчита получената в приемащата 

администрация годишна оценка за изпълнението на длъжността, като се прилага съответно 

чл. 12“ 

 3. В чл. 25а: 

 а) в ал. 2, в началото се добавя "В случаите по ал. 1"; 

Текста придобива следната редакция: (2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 

28.02.2020 г.) В случаите по ал. 1 размерът на допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 

е равен на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на 

дейностите по длъжностната характеристика. 

 б) създава се ал. 3: 

 "(3) Допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 за изпълнението и/или 

управлението на проекти и програми, по които съответната администрация е изпълнител, 

се определя от органа по назначаването/работодателя в рамките на средствата по проекта 

или програмата." 

 

 4. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 „Таблица за минималните и максималните 

размери на основните месечни заплати по нива и степени“ се изменя в сила от 

01.01.2020г 

…………….. 

  

 § 3. В НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет 

от 2004 г., се създава чл. 15а: 

 "Чл. 15а. За покриване на разходите на командированите лица в чужбина при 

изпълнението на проекти и програми по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител, по 

които съответната администрация е изпълнител, могат да се изплащат дневни и/или 

квартирни пари (включително като обща сума) в размерите съгласно условията и в рамките 

на средствата по проекта или програмата. В тези случаи редът за отчетност и контрол се 

определя от ръководителя на ведомството." 

 

4. В официалния раздел на ДВ бр.18 от 28.02.2020 г. е 

публикувано РЕШЕНИЕ № 10233 от 2.07.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3915/2018 г., 

II о., докладчик съдията Стефка Кемалова 

 

 С Решението се ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното 

време, почивките и отпуските, изменена и допълнена с Постановление на Министерския 

съвет № 56 от 10.03.2011 г., обн. в "Държавен вестник", бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г. 

 Отменя се следния текст: „Размерът на обезщетението за неизползван платен 

годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за 

трудов стаж.“ 

 


