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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 април 2020г. 

 

 

 Относно ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ на НС от 3.04.2020 г. за удължаване на срока на 

обявеното извънредно положение 

               

 С Решението се удължава срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 

13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 

май 2020 г. Възлага се на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за 

овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с 

чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 на МС от 2.04.2020 г. за приемане на 

Кодекс за поведение на служителите в държавната 

администрация 

 

Приема Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Служителите, назначени по трудово или по служебно правоотношение в 

държавната администрация към датата на влизане в сила на постановлението, следва в 

едномесечен срок да бъдат запознати с Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация. 

§ 2. Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Кодекс за 

поведение на служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 53 от 2004 г.) се отменя. 

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за държавния 

служител. 

§ 4. Постановлението влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в 

"Държавен вестник". 

 

 Относно ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г. е 

публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, 

бр. 28 от 2020 г.) 

 

 С § 1. в чл. 2 се създава изречение второ: "Актът на министъра на здравеопазването 

подлежи на предварително изпълнение." 
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 С § 2. в чл. 3 се правят следните изменения: 

 1. В т. 1 думите "наказателни производства, по Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда" се заменят с 

"производствата и делата съгласно приложението". 

 2. Точка 2 се изменя така: 

 "2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права 

от частноправните субекти;". 

 3. Точка 3 се отменя. 

         

 С § 3. в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

 

 1. Досегашният текст става ал. 1. 

 2. (В сила от 17.04.2020 г. - ДВ, бр. 34 от 2020 г.) Създава се ал. 2: 

 "(2) Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени 

поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона 

за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, 

производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за 

горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и 

производствата по Закона за защита на конкуренцията. Изречение първо се прилага и за 

производствата по съответните подзаконови нормативни актове." 

 

         С § 4. в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за 

последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс." 

 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

 

         С § 5. член 6 се изменя така: 

 "Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на 

задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на 

финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции 

по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от 

други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват 

лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо 

и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат 

изземвани вещи." 

         

  С § 6 се създава чл. 6а: 

 "Чл. 6а. (1) До отмяната на извънредното положение държавни и местни 

органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на 

фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от 

разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за 

кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното 

заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и 

актовете по прилагането им. 

 (2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, 

включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от 

разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, 

съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува 

незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и 
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допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява 

страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние." 

         

  С § 7. се създава чл. 6б: 

 "Чл. 6б. До отмяната на извънредното положение по решение на Министерския 

съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, 

предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските 

съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да 

приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване размера на вноските за 

наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от 

физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или 

преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време 

на извънредното положение." 

 

         С § 8. се Създава чл. 15а: 

 "Чл. 15а. До отмяната на извънредното положение Националната 

здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски 

съюз, може да подпишат анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа 

заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно 

положение на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия и 

ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите." 

         

 С § 9. се Създава чл. 17а: 

 "Чл. 17а. (1) Военновременни запаси може да се освобождават с решение на 

Министерския съвет или на оправомощен от него орган за реализация от Държавната агенция 

"Държавен резерв и военновременни запаси" или за безвъзмездно предоставяне за 

задоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Решението се взема 

по предложение на председателя на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" съгласувано с министъра на отбраната въз основа на мотивирано искане от държавен 

орган. Въз основа на решението председателят на агенцията издава последваща заповед за 

предаване. 

 (2) По искане на държавен орган председателят на Държавната агенция "Държавен 

резерв и военновременни запаси" може да предоставя болнично-домакинско имущество или 

друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, за безвъзмездно временно 

ползване. След отмяната на извънредното положение активите се възстановяват на агенцията в 

състояние, което позволява последващо използване по предназначение, при условия и по ред, 

определени със заповед на председателя на агенцията." 

 

         С § 10. се Създават чл. 22, 23, 24 и 25: 

 "Чл. 22. (1) Член 249, ал. 9, 10 и 11 от Закона за Министерството на вътрешните 

работи не се прилага, когато предмет на дарението са лични предпазни средства, 

дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението 

на заразната болест.  

 (2) Договорите за дарения по ал. 1 се сключват от ръководителите на структурите по 

чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях лица. 

 Чл. 23. До отмяната на извънредното положение, при извършване на процедура по 

поредно проучване, срокът по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната 

информация може да бъде удължен с още до 30 дни, като в тези случаи разрешенията за достъп 

до класифицирана информация запазват действието си до приключване на процедурата. 

 Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6, 

ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането 

на пари спират да текат до отмяната на извънредното положение.  

 (2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не 

попадат и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия закон, за които е възникнало 

задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат 
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правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното 

положение. 

 Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за 

туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, 

може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме 

ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между 

туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от 

датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от 

пътуващия или от негово име." 

         

 С § 11. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните 

изменения и допълнения: 

 1. В § 6, ал. 1, изречение първо след думите "2020 г." се добавя "и дължимите 

осигурителни вноски за сметка на осигурителя". 

 2. В § 20: 

 а) досегашният текст става ал. 1; 

 б) създава се ал. 2: 

 "(2) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното 

положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на 

увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния 

резерв." 

 3. Параграф 35 се изменя така: 

 "§ 35. (1) За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение 

държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи. Годишният размер на 

държавната субсидия за 2020 г. се изчислява съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите 

партии, като за броя на дните от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение 

включително държавна субсидия не се начислява и дължи. 

 (2) По реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси Министерският съвет 

може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за сметка на икономията на средства по ал. 

1 само за дейности, свързани с предотвратяване на разпространението на заразната болест, 

лечението на заразените или ограничаване на последствията от болестта. 

 (3) През 2020 г. първата част на държавната субсидия по чл. 25 от Закона за 

политическите партии се предоставя до 30 юни 2020 г." 

 4. В § 45, т. 1 думите "предложение второ" се заличават. 

 5. В § 49 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2: 

 "(2) Сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част 

втора от Кодекса за социално осигуряване не се променят, освен в случаите по § 8 и § 44 – 47." 

 6. Създават се § 49а, 49б и 49в: 

 "§ 49а. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по 

чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в срок до един месец от 

отмяната на извънредното положение. 

 § 49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, 

ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват 

за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж. 

 (2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани 

тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн. 

 (3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за 

деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.  

 (4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат 

чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда. 
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 (5) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, 

наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на 

изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден 

и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец. 

 (6) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на 

министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на 

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". 

 (7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за 

подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на 

Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани 

образци на трудовите договори по ал. 1.  

 (8) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната 

дирекция "Инспекция по труда" от регистрирания земеделски стопанин или 

тютюнопроизводител лично или по електронен път.  

 (9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия 

договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор 

по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-

късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.  

 (10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 

114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1 и 2, в 

сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за 

здравното осигуряване. 

 § 49в. Срокът по чл. 36, ал. 4 от Кодекса на труда спира да тече до отмяната на 

извънредното положение. Организациите на работниците и служителите и на работодателите, 

признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет до 

влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на 

процедурата по чл. 36 от Кодекса на труда." 

         

 С § 12. се Създава приложение към чл. 3, т. 1: 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         

 § 13. (1) Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно "други срокове" в досегашната 

редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането 

в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в 

"Държавен вестник". 

 (2) Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането 

в сила на този закон запазват силата си. 

 

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с 

изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от 

обнародването му. 

 

 

 Относно ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. 
 

1.  В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 13.04.2020 г. за 

приемане на Устройствен правилник на Агенцията за 

публичните предприятия и контрол 

 

Приема Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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  С § 2. в НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА 

НА ИМОТИ – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски 

дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, 

чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 

2019 г. (ДВ, бр. 77 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 2, ал. 2 думата "публичен" се заменя с "електронен". 

 2. В чл. 12 се създава ал. 5: 

 "(5) В случаите, когато за участие в електронния търг не се регистрира нито един 

кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същия предмет началната тръжна цена 

може да се намали с не повече от 50 на сто." 

  3. Навсякъде в текста думите "Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол" и абревиатурата "АПСК" се заменят съответно с "Агенцията 

за публичните предприятия и контрол" и "АППК". 

 

 Относно ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. е 

публикувана НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-

2 от 2018 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 

г.; попр., бр. 90 от 2018 г.) 

                 

 Параграф единствен. В чл. 108 ал. 3 се изменя така: 

 "(3) Проектирането и изграждането на подземни технически проводи и съоръжения, 

представляващи обществен интерес, се извършва при условията на Закона за пътищата и 

актовете за неговото прилагане, като в случаите на полагане на инженерни мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура успоредно на пътя същите могат да бъдат 

разположени в обхвата на пътя само в случай на подадена декларация по чл. 20, т. 1 от 

Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г., с която се 

заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за 

собствена сметка. Разполагането им се осъществява извън обхвата на пътното платно, като в 

зоната на банкета се допуска единствено при техническа невъзможност за полагане в 

останалите елементи от обхвата на пътя." 

 

 Относно ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 на МС от 23.04.2020 г. за допълнение на 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други 

книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. 

(oбн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 

96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 7 от 2019 

г.; Решение № 15844 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 41 

от 2019 г.) 

                 

 С § 1. в чл. 2 след думите "от съответния министър" се добавя "или областен 

управител, или от изпълнителния директор на Националния център за информация и 

документация". 

         

 С § 2. се създава глава втора "а" с чл. 17а: "Глава втора "а" УДОСТОВЕРЯВАНЕ 

НА ДОКУМЕНТИ ПО РЕДА НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО 

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ 

 Чл. 17а. (1) Удостоверяването на документи по реда, който е посочен в Конвенцията 

за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, се извършва 

чрез издаване на удостоверението "апостил" по чл. 3, ал. 1 от конвенцията. 
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Удостоверяват се истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, 

подписало документа, и при необходимост автентичността на печата или марката, които 

са поставени върху документа. 

 (2) За Република България оправомощени да издават удостоверението по ал. 1 

са: 

 1. Министерството на правосъдието – за документи, издавани от орган или 

длъжностно лице, свързано с правораздавателна система на държавата, включително 

документите, издавани от прокурор, секретар на съд или призовкар, нотариалните актове, или 

официалните заверки, като записвания в регистър или удостоверяване на дата или подпис 

върху частен документ; 

 

 2. Националният център за информация и документация – за образователни и 

удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на 

предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от 

Министерството на образованието и науката и неговите звена; 

 3. областните администрации – за документи, издавани от кметовете и 

общинските администрации; 

 4. Министерството на външните работи – за всички останали административни 

документи, ако са снабдени със заверката по чл. 3 и 4. 

 (3) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрацията по ал. 2, т. 1 

предоставя административните услуги в срок 2 работни дни. 

 (4) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрацията по ал. 2, т. 2 

предоставя административните услуги в срок до три работни дни за документи, които не са 

налични в публичните регистри, които се поддържат от Министерството на образованието и 

науката. При издаване на удостоверението на документи, налични в публичните регистри, 

поддържани от Министерството на образованието и науката, предоставя електронни 

административни услуги в срок до осем работни часа. 

 (5) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрациите по ал. 2, т. 3 и 

4 организират работата си така, че административната услуга да се предоставя в срок до 

осем работни часа, а ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок – до два 

работни дни." 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г. е публикувана 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. 

за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; 

изм., бр. 77 от 2008 г., бр. 12 от 2014 г. и бр. 75 от 2015 г.) 

 

 С § 1. в чл. 1, ал. 2 думата "Наредба" се заменя с "Наредбата", а след думите "§ 26 

от" се добавя "преходните и заключителните разпоредби на". 

         

 С § 2. в чл. 2 се създава ал. 3: 

 "(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за съществуващите към влизането в сила на 

Закона за енергетиката енергийни обекти, за които са възникнали сервитути по чл. 1, ал. 2, 

както и за площите на засегнатите имоти, включени в границите на сервитутните им зони." 

 

         С § 3. в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 се създава т. 5: 

 "5. приложение № 5 – за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на 

електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на Закона за енергетиката и 

енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 от преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за енергетиката." 

 2. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) При наличие на техническа невъзможност по преценка на титуляря на 

сервитутните права или по предложение на собственика на засегнатия имот, прието от 
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титуляря на сервитутните права, могат да се установяват и по-малки от определените в 

приложение № 5 размери на сервитутната зона." 

 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

 

         С § 4. В чл. 14 се правят следните допълнения: 

 1. В ал. 2 в основния текст след думата "права" се добавя "и при спазване на 

съответните технически изисквания". 

 2. Създава се ал. 3: 

 "(3) В сервитутната зона могат да се прокарват проводи на други мрежи на 

техническата инфраструктура, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на 

съответните технически и други изисквания. В тези случаи се сключва писмен договор с 

титуляря на сервитутните права, в който се предвиждат съответните условия и цена." 

         

  С § 5. в чл. 15, т. 3 след думите "инвестиционния проект" се поставя запетая и се 

добавя "когато е приложимо", а думите "към чл. 7, ал. 1" се заменят с "или 5". 

         

  С § 6. в чл. 22, ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така: 

 "1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената 

собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на 

възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, 

съдържаща същите данни; 

 2. одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването 

му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил;". 

 

         С § 7. след чл. 22 се създава допълнителна разпоредба с нов § 1: 

 "§ 1. Правото на стопанисване и управление на обектите, за които в полза на 

енергийните предприятия са възникнали сервитути по чл. 1, ал. 2, се доказва с извлечение от 

наличните счетоводни регистри и/или инвентарни книги." 

         

 С § 8. в преходните и заключителните разпоредби се правят следните 

изменения: 

 1. Наименованието "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ" се заменя 

със "ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ". 

 2. Досегашният § 1 става § 2. 

 3. Досегашният § 2 става § 3 и в него думите "министъра на земеделието и храните" 

се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите". 

         

 С § 9. навсякъде в наредбата думите "служещия" и "служещите" се заменят 

съответно със "засегнатия" и "засегнатите". 

 

         С § 10. се Създава приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 5: 

"Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 5 - Минимални размери на сервитутните зони за линейни 

енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали 

сервитути по силата на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 

от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката 

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

§ 11. Започнатите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват по 

досегашния ред. 

 

 


