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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 2020г. 

 

  

 Относно ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 на МС от 28.05.2020 г. за 

изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския 

съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на 

компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на 

работниците и служителите при извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 

2020 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2020 г.), в сила от 14.05.2020 г. 
 

         С § 1. в наименованието на постановлението накрая се поставя запетая и се добавя 

"или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 

епидемична обстановка на територията на Република България".      

 С § 2. в чл. 1 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на 

Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка със своя 

заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на 

предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 

преодоляване на последиците като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и 

служителите в предприятието." 

 2. Алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от 

периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца." 

 3. В ал. 8 думите "пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5" 

се заменят с "на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на 

осигурителния доход за януари 2020 г.". 

 4. В ал. 9 думите "пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за 

работа при пълно работно време, на лицата по ал. 5" се заменят с "на лицата по ал. 5 трудово 

възнаграждение в размер, определен като за работа при пълно работно време, не по-малък от 

размера на осигурителния доход за януари 2020 г.". 
         
 Съгласно § 3 от ПЗР Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г.     

 Съгласно § 4 от ПЗР разпоредбите на това постановление се прилагат и за 

работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила. 
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2. В официалния раздел на ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 на МС от 28.05.2020 г. за 

допълнение на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2020 

г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от 

кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 

2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ДВ, бр. 43 от 2020 г.), в сила от деня на 

обнародването му в "Държавен вестник" 

               

 С § 1. в чл. 2, ал. 1 накрая след думата "положение" се добавя "и за процедури, 

обявени във връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19". 

 

 Относно ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. е 

публикуван ЗАКОН за храните, в сила от 9.06.2020 г. 

 

        Съгласно чл. 111. от закона органите на официалния контрол върху храните се 

включват в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласуват при 

необходимост устройствени планове, участват в оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дават 

становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или участват в 

състава на държавните приемателни комисии за обекти за производство, преработка и/или 

дистрибуция на храни, по реда на Закона за устройство на територията. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. е 

публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74 

от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 2 от 2018 г., бр. 29 и 94 от 2019 г. и 

бр. 13 от 2020 г.) 
 

С § 1. в чл. 2 ал. 2 се изменя така: 

"(2) При управлението на средствата от ЕСИФ не се допуска конфликт на интереси 

по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 

1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 

Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB, L 193/1 от 

30 юли 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/1046". 
 

С § 2. в чл. 22 се създават ал. 3 и 4: 

"(3) Когато производствата пред управляващите органи по този закон се 

провеждат посредством ИСУН, съобщаването на индивидуалните административни 

актове, издадени в тези производства, се извършва чрез съобщение в ИСУН до 

съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението е прикачен съответния 

акт. Актът се счита за връчен с изпращането на съобщението в ИСУН.  

(4) Когато производствата пред управляващите органи по този закон не се 

провеждат посредством ИСУН, съобщаването на индивидуалните административни актове, 

издадени в тези производства, се извършва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс." 
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С § 3. в чл. 27, ал. 6 думите "1 на сто" се заменят с "0,8 на сто". 
 

С § 4. в чл. 34, ал. 1 думите "по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния 

кодекс" се заменят със "съответно по реда на чл. 22, ал. 3 или 4". 
 

С § 5. в чл. 64 се създават ал. 3 и 4: 

"(3) Извън случаите по ал. 1 ръководителят на управляващия орган издава отказ за 

верификация на разходите, включени в искане за плащане, за които не е потвърдена 

допустимост. 

(4) Отказът по ал. 3 може да се оспорва пред съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, като при съдебното оспорване се прилагат съответно 

разпоредбите на чл. 27, ал. 2, 3, 5 и 6." 
 

С § 6. в чл. 70, ал. 1, т. 1 думите "чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012" се заменят с 

"чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046". 
 

С § 7 от ЗР се регламентира, че в срок до 31 октомври 2020 г. Централното 

координационно звено осигурява възможност ИСУН да изпраща информация до профила на 

кандидат или бенефициент в информационната система за сигурно електронно връчване за 

изпратеното в ИСУН до съответния кандидат или бенефициент съобщение по чл. 22, ал. 3. 

 

 Относно ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 18.06.2020 г. за 

допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 

 

 Съгласно параграф единствен: В Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г., в чл. 42 се 

създава ал. 4: 

 "(4) Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 

224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов 

стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение." 

 

 Относно ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

 С § 1. в чл. 12, ал. 1, т. 2 текстът преди буква "а" се изменя така: "притежават 

добра професионална репутация и не по-малко от 5 години", а в буква "д" след думата "стаж" 

се добавя "на ръководна длъжност". 

 С § 2. в чл. 21, ал. 1 се създава т. 27а:  

 " 27а. създава и поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на 

електрическа енергия;". 

 С § 3. в сила от 1.10.2020 г. в чл. 30, ал. 1, т. 9 думите "и небитови" се 

заличават. 

 С § 4. /в сила от виж § 21/ в глава трета, раздел VI се създават чл. 38и и 38к: 

 "Чл. 38и. (1) Платформата по чл. 21, ал. 1, т. 27а е единна, централна, публична уеб 

базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за 

офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно 

потребление под 100 000 kWh имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти 

за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на 

електрическата енергия. 

 (2) Платформата по ал. 1 трябва да: 

 1. осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при 

сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия; 
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 2. осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, 

включително услугите, които са публични; 

 3. предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната 

актуализация; 

 4. е достъпна за хората с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално 

пригодна, разбираема и стабилна; 

 5. осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна 

информация относно публикуваните оферти; 

 6. извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до 

данните, необходими за сравняването. 

 (3) Комисията е оператор на платформата по ал. 1. 

 (4) Платформата обхваща целия пазар на електрическа енергия с клиенти по ал. 1.  

 (5) Условията и редът за поддържане на платформата по ал. 1 се определят с 

правила, приети с решение на комисията, които се публикуват на интернет страницата й. 

 Чл. 38к. (1) Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на 

оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните 

клиенти по чл. 38и, ал. 1. 

 (2) Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата по 

чл. 38и, ал. 1 във фактурите на клиентите или в приложения към тях." 

 

 С § 5. в чл. 39, ал. 1, т. 5 накрая се добавя "или природен газ". 

 

 С § 6. /в сила от 1.10.2020 г. / в  чл. 94а, ал. 1 думите "и небитови" се заличават. 

 

 С § 7. в чл. 95 се създава ал. 6: 

 "(6) При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора 

за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка 

договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и 

да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по 

електронен път с електронен подпис." 

 

 С § 8. /в сила от 1.10.2020 г./ в чл. 97, ал. 1, т. 4 думите "и небитови" се заличават. 

 

 С § 9. в чл. 199 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: "Операторът на газоразпределителната 

мрежа с писмен мотивиран отказ, копие от който се изпраща до комисията, може да откаже 

присъединяването към газоразпределителната мрежа, когато липсва". 

 2. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: "При отказ по ал. 5, т. 1 операторът 

на газоразпределителната мрежа е длъжен в тримесечен срок от получаването на отказа от 

клиента да осигури необходимия капацитет. Операторът на газоразпределителната мрежа не 

може да издаде последващ отказ на същия клиент на същото основание." 

 

 С § 10. се създава чл. 206а: 

 "Чл. 206а. (1) На енергийно предприятие – оператор на газоразпределителна мрежа, 

което не изпълни задължението си по чл. 199, ал. 6, изречение второ, се налага имуществена 

санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв.  

 (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен 

размер на санкцията по ал. 1." 

 

 С § 11. се създава чл. 224з: 

 "Чл. 224з. (1) На търговец на електрическа енергия, който не изпълни задължение 

по чл. 38к, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. 

 (2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен 

размер на санкцията по ал. 1." 

 С § 12. в чл. 225, ал. 2 думите "и 224ж" се заменят с "224ж и 224з". 
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 С § 13. /в сила от 1.10.2020 г./ в § 1, т. 28а, буква "а" от допълнителните 

разпоредби думите "и небитови крайни" се заличават. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Съгласно  § 14. (1) В започналите до влизането в сила на този закон производства по 

чл. 30, ал. 1, т. 9 за ценовия/регулаторния период, който завършва на 30 юни 2021 г., 

Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 30, ал. 1, т. 9, чл. 94а, ал. 1 и чл. 97, 

ал. 1, т. 4 утвърждава цени, както следва: 

 1. за битови клиенти – за период до 30 юни 2021 г.; 

 2. за небитови клиенти – за период до 30 септември 2020 г. 

 (2) В производствата по ал. 1 открито заседание и обществено обсъждане не се 

провеждат, ако такива са проведени до влизането в сила на този закон. 

 

 Съгласно § 15. (1) В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните 

снабдители изпращат уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване 

снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към 

електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна 

територия. 

 (2) В случай че до 30 септември 2020 г. включително клиент по ал. 1 не е 

сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, 

доставката на електрическа енергия се извършва от досегашния му доставчик в качеството му 

на титуляр на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5. 

 (3) Доставчикът по ал. 2 сключва типов договор с клиентите, които до 30 

септември 2020 г. включително не са сключили договор с търговец на електрическа 

енергия. Типовият договор е със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До 

сключването на типовия договор доставчикът по ал. 2 осигурява доставката на електрическа 

енергия, при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с 

доставката.  

 (4) До 31 август 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава 

образец на типовия договор по ал. 3, с който се уреждат правата и задълженията на страните, 

условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.  

 (5) Смяната на доставчика се извършва при условията на чл. 95, като клиентът не 

дължи неустойка и смяната не е съпроводена с допълнителни задължения за него. От 1 юли 

2021 г. клиентите, които не са избрали доставчик, се снабдяват с електрическа енергия 

при условията на чл. 95а. 

 

 Съгласно § 16. от 1 януари 2021 г. търговците на природен газ подават пред 

Комисията за енергийно и водно регулиране заявления за издаване на лицензия по чл. 39, ал. 1, 

т. 5. 

 

 Съгласно § 17. от 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ се извършва въз 

основа на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5. 

 

 Съгласно § 18. в 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните 

снабдители на електрическа енергия публикуват на интернет страницата си списък с 

небитовите крайни клиенти по § 15, ал. 1. 
 

 Регламентирано е с § 19., че  Комисията за енергийно и водно регулиране създава 

платформата и определя правилата по чл. 38и, ал. 5 в срок до 31 декември 2020 г. 

 Съгласно разпоредбата на § 20. пълната либерализация на пазара на 

електрическа енергия на едро се осъществява до 1 юли 2021 г. 

 Съгласно § 21. параграфи 3, 6, 8 и 13 се прилагат от 1 октомври 2020 г., а § 4 

относно чл. 38к се прилага в едномесечен срок от приемане на решението по чл. 38и, ал. 5. 

 


