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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 август 2017г. 

 
 Относно ДВ, бр. 62/01.08.2017г. 

 

 1. В официалния раздел на ДВ, бр. 62 от 01.08.2017 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за военните паметници (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 19 

и 92 от 2009 г.) 

 В чл. 4, ал. 1 думите "Българската армия" се заменят с "въоръжените сили", а след думата 

"населението" се добавя "на българските граничари, загинали при охрана или отбрана на държавната 

граница". 

 

 Относно ДВ, бр. 63/04.08.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

 Със закона се правят множество изменение и допълнение, като някои от тях са, както 

следва: 

Член 19 се изменя така: 

"Отговорност на трето лице 

Чл. 19. (1) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, 

търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 

укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или 

публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или 

задължителни осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение. 

(2) Управител, член на орган на управление, търговски представител, търговски 

пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 носи отговорност за непогасените 

задължения на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато недобросъвестно извърши едно от 

следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина 

не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски: 

1. извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, 

представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, 

включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от 

пазарните; 

2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото 

юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице. 

(3) Отговорност по ал. 2 носят мажоритарни съдружници или акционери, когато действията 

са извършени по тяхно решение, с изключение на негласувалите и гласувалите против. 

(4) Отговорността за непогасените задължения по ал. 2 и 3 е до размера на извършените 

плащания, съответно до размера на намалението на имуществото. 

(5) Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или 

акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно 

прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни 

съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от 

капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е 
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свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването на 

несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност. 

(6) Отговорността по ал. 5 носят и лицата, съдружници или акционери, които притежават 

миноритарни дялове от капитала, когато едновременно или последователно за период не по-дълъг от 

три месеца, недобросъвестно прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява 

мажоритарен дял от капитала. Изречение първо не се прилага за дружества, чиито акции са предмет на 

публично предлагане. 

(7) Лицата, които са действали в скрито съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното 

юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както 

биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице. 

(8) Собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите, които са 

получили скрито разпределение на печалбата, отговарят за неплатените задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски на юридическото лице за периода, в който са притежавали това 

качество, до размера на полученото, освен ако скритото разпределение е декларирано. 

(9) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2 и 3, когато действието е 

извършено след деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането 

и/или издаването на акта за установяване на задължението. 

(10) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2, 3 и 5, когато действието е 

извършено, след като е образувано производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на 

данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. 

Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол съгласно чл. 110, ал. 5. 

(11) За прокурист се смята и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощия на 

управителя. За търговски пълномощник се смята и всяко лице, което изпълнява условията на чл. 26 от 

Търговския закон, с изключение на изискването да получава възнаграждение, както и всяко лице, 

действало при условията на чл. 301 от Търговския закон." 

   С § 6. (в сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) в чл. 87 ал. 11 се изменя така: 

"(11) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи 

изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите 

информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по 

невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Редът за 

изискване и предоставяне на информацията се определя от изпълнителния директор на Националната 

агенция за приходите." 

 В ПЗР на закона са предвидени следните изменения: 

Съгласно § 60 -  Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите в 6-

месечен срок от влизането в сила на този закон определя реда за предоставяне на данъчна и 

осигурителна информация посредством телефонна услуга по чл. 73, ал. 2, т. 6 и реда за изискване и 

предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11. /информацията за целите на комплексното 

административно обслужване/. 

С § 68. в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 

г.) се правят следните изменения и допълнения: 

  1. (В сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Създава се чл. 229а: 

"Проверка на технически спецификации 

Чл. 229а. (1) При упражняване на правомощията по чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 относно 

проверката на техническите спецификации Агенцията по обществени поръчки се подпомага от външни 

експерти, специалисти в съответната област. 

(2) Външните експерти се включват в списък, поддържан от Агенцията по обществени 

поръчки, който се публикува на Портала за обществени поръчки. 

(3) Условията и редът за определяне на външните експерти по ал. 1, както и тяхното 

заплащане се определят с наредба на Министерския съвет." 

  2. (В сила от 30.06.2017 г. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) В преходните и заключителните разпоредби: 

а) в § 28 думите "1 юли 2017 г." се заменят с "18 октомври 2018 г."; 

б) в § 29: 

аа) в т. 1 думите "член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г." се заменят с "член 39, който 

влиза в сила от 18 октомври 2018 г."; 

бб) в т. 2, буква "а" думите "1 юли 2017 г." се заменят с "18 октомври 2018 г."; 

вв) в т. 3 думите "1 юли 2017 г." се заменят с "18 октомври 2018 г.". 

В § 83. е посочено следното: 

(1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с 

изключение на: 

1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;  

2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;  
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3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;  

4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;  

5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.; 

6. параграфи 6 и 72 – 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. 

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни 

актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на 

задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него. 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от 05.11.2017 год. 

С Преходните и заключителни разпоредби се предвижда следното: 

  С § 105. в Административнопроцесуалния кодекс  в дял трети, глава девета се създава чл. 

144а: 

"Преюдициални запитвания по наказателноправни въпроси 

Чл. 144а. Когато действителността на акт или тълкуването на правото на Европейския съюз в 

областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси или 

произнасянето по действителността и тълкуването на мерките по прилагането на такъв акт е от 

значение за правилното решаване на делото, съдът, пред който делото е висящо, отправя преюдициално 

запитване до Съда на Европейския съюз по реда на глава тридесет и седма от Наказателно-

процесуалния кодекс." 

  С § 106. в Закона за административните нарушения и наказания  се правят следните 

изменения и допълнения:  

1. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:  

"(2) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление 

административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния 

прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия 

орган до произнасянето на прокурора."  

2. В чл. 36, ал. 2 след думите "съда или прокурора" се добавя "или прокурорът е отказал да 

образува наказателно производство".  

3. В чл. 70 се създава буква "д":  

"д) когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, 

съставлява престъпление."  

4. В чл. 72 след думите "окръжният прокурор" се поставя запетая и се добавя "а в случаите по 

чл. 70, буква "д" – от наблюдаващия прокурор". 

 С § 110. в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от 

престъпления в чл. 12, ал. 2, т. 3 думите "чл. 24, ал. 1, т. 1, 7 и 9" се заменят с "чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 

9". 

С § 112. в Гражданския процесуален кодекс  в чл. 124, ал. 5 думите "чл. 25, т. 2" се заменят с 

"чл. 25, ал. 1, т. 2". 
 

 Относно ДВ, бр. 64/08.08.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 64 от 08.08.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 160 на МС от 4.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва 

по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия 

 В чл.1, ал.1, т.4 от Постановлението е предвидено, че по бюджета на Община Велико 

Търново се отпускат средства в общ размер 1 534 315 лв., разпределени, както следва:  

 а) за укрепване на свлачище и възстановяване на ул. Трапезица, гр. Велико Търново – 

98 012 лв.; 

 б) за укрепване на свлачище в гр. Дебелец на общински път VTR 1010 /І-5/ при жп 

гара Дебелец – кв. Чолаковци – 18 336 лв.; 

 в) за възстановяване на мост над р. Янтра между гр. Велико Търново и с. Шемшево на 

общински път GAB 3110 "път ІІІ-303, Керека (граница община Дряново – Велико Търново) – 

Шемшево – Велико Търново, при км 12+411 – 1 167 902 лв.; 

 г) за трайно възстановяване на общинския път VTR 1009 /път І-5/ – Преображенски 

манастир – 250 065 лв.; 
 
 

apis://Base=IZMN&DocCode=755241&ToPar=Par68_Pt2&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=755241&ToPar=Par69&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=755241&ToPar=Par71_Al1&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=755241&ToPar=Par6&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=755241&ToPar=Par72&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Chapдевета&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art144а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art144а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art144а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2020&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2020&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art33_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art41&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art36_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art70&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art72&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4057&ToPar=Art70_Letд&Type=201/


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

 Относно ДВ, бр. 67/18.08.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 6 от 

3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в 

електронна форма, издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г., в сила 

от 18.08.2017 г. 

  С наредбата се уреждат: 

1. изискванията към интернет страниците на органите на съдебната власт; 

2. техническите изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни 

изявления в електронна форма и начините за извършването им; 

3. форматите и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните 

документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, както и начините за подаването им 

от гражданите и организациите; 

4. форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, съхранявани 

по електронните дела; 

5. начините за плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други 

задължения към органите на съдебната власт; 

6. техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на 

информационните системи, използвани от органите на съдебната власт; 

7. електронните адреси, на които могат да се изпращат електронни изявления от органите на 

съдебната власт, в зависимост от определените начини на извършване на процесуални действия и 

удостоверителни изявления; 

8. изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително 

изискванията за интерфейси, стандарти за обмен, формати на предаваните електронни документи и 

начинът на обмен между органите на съдебната власт; 

9. правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронни документи 

с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с 

административните органи съгласно Закона за електронното управление. 

(2) Всички правила и изисквания за извършване на процесуални действия в електронна 

форма и за осигуряване на възможност за извършването им, предвидени в тази наредба, се прилагат и 

по отношение на исканията за удостоверителни изявления и извършването им в електронна форма от 

органите на съдебната власт, доколкото не е предвидено друго. 

  Предвидено е, че Пленумът на Висшия съдебен съвет изгражда и поддържа Единен портал 

за електронно правосъдие. Възможността за извършването на процесуални действия и 

удостоверителни изявления в електронна форма се предоставя чрез Единния портал за електронно 

правосъдие по достъпен начин в удобен диалогов режим, включително за лица с увреждания. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет води, поддържа и актуализира регистър на процесуалните 

действия и удостоверителните изявления, извършвани от органите на съдебната власт по 

електронен път. Регистърът е достъпен на Единния портал за електронно правосъдие. 

 Органите на съдебната власт осигуряват на страните и техните процесуални 

представители достъп до електронните дела, свързаните с тях актове и извършените изявления 

по електронен път по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане в 

информационната система на получателя. Органите на съдебната власт осигуряват на страните и 

техните процесуални представители средства за достъп до електронните дела и свързаните с тях 

актове и извършени изявления в помещенията, където се намират техните администрации. 

Органите на съдебната власт осигуряват чрез определени служители от техните 

администрации съдействие на страните и техните процесуални представители за достъп до 

информация за текущото състояние на съответното производство и до издадени по него актове по 

начин, който позволява тяхното възпроизвеждане по реда на чл. 360з, ал. 7 и 8 от Закона за съдебната 

власт. 

Задължение за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления по 

електронен път възниква, ако гражданинът, съответно организацията, са посочили уникален 

идентификатор, установен съгласно закон. Проверка на самоличността на заявителя при подаване на 

заявление по електронен път във връзка с извършването на процесуални действия и удостоверителни 

изявления в електронна форма се извършва незабавно по реда на Закона за електронната 

идентификация, както и по други начини, установени със закон. Интегритетът и авторството на 

подадените по електронен път изявления във връзка с извършването на процесуални действия и 

удостоверителни изявления в електронна форма се установяват чрез квалифициран електронен 

подпис при спазване на действащото в тази област законодателство, освен ако със закон е предвидено 

друго 
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     Заявление за извършване на процесуално действие или удостоверително изявление в 

електронна форма може да се подава през публично достъпен потребителски интерфейс или по 

друг начин при наличие на съответна технологична възможност. При технологична невъзможност на 

информационна система за приемане на заявление за извършване на определено процесуално 

действие или удостоверително изявление се допуска електронно заявяване чрез попълване на 

електронен документ с неструктурирано съдържание във формати, съгласно изискванията на 

настоящата наредба, и изпращането му на адрес на електронна поща по реда на чл. 27. 

Всеки орган на съдебната власт оповестява чрез официалната си интернет страница и чрез 

Единния портал за електронно правосъдие официалните адреси на електронна поща, на които могат да 

се изпращат електронни документи в случаите по ал. 2. 

Заявление може да се подаде и чрез пълномощник, което се указва при заявяване на 

услугата. Подаващият заявлението прилага електронен образ на съответния документ за 

упълномощаване. Когато заявлението се подава от пълномощник чрез електронно овластяване по 

Закона за електронната идентификация, пълномощно не се прилага. 

Заявлението се счита за получено от органа на съдебната власт в момента на постъпване в 

информационната му система. На заявителя се дава възможност да разглежда подадените от него 

заявления. Когато нормативен акт не изисква установяване на авторство на изявления за нуждите на 

предоставяне на процесуално действие или удостоверително изявление в електронна форма, проверка 

за авторство не се извършва. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет изгражда и поддържа система за сигурно електронно 

връчване като част от Единния портал за електронно правосъдие, чрез която се извършва 

сигурно електронно връчване на документи, свързани с извършваните процесуални действия и 

удостоверителни изявления в електронна форма. Електронните документи, които подлежат на 

връчване, са документи – резултат от изпълнение на процесуални действия и удостоверителни 

изявления в електронна форма, както и други документи или актове, при които връчване или 

съобщаване се изисква от закон. 

Подаването на електронни документи, свързани с извършването на процесуални действия 

и удостоверителни изявления в електронна форма, се реализира в нормативноустановената за 

съответното действие форма и се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие 

през личния потребителски профил на заявителя на процесуалното действие или 

удостоверителното изявление. Електронните документи, свързани с иницииращия електронен 

формуляр, както и тези, представляващи доказателства в електронна форма, се прикрепят като 

прикачени файлове в Единния портал за електронно правосъдие. 

  По изключение се допуска подаването на електронни документи: 

1. чрез електронна поща – до обявения адрес на електронна поща на съответния орган на съдебната 

власт; 

2. на външен носител – оптичен, магнитен или друг носител, по ред, установен с решение на пленума на 

Висшия съдебен съвет. 

Доказателства, които не могат да се предоставят в електронна форма, се представят в 

автентичния им вид и се прилагат към производствата съгласно действащите процесуални 

норми. 

  При приемане на електронните документи автоматизирано се извършват проверки, които 

приключват с изпращане на отговор до заявителя на процесуалното действие или 

удостоверителното изявление, че електронният формуляр е успешно приет. При констатиран 

проблем по време на проверката до заявителя се връща автоматично съобщение, че 

електронният формуляр не е приет, като се посочва кратко описание на възникналия проблем. 

  В чл.31 се посочени допустимите файлови формати на електронни документи с 

неструктурирано съдържание. 

 За приемане на електронни изявления и електронни документи от органи на 

съдебната власт се изисква изразено изрично писмено съгласие на лицето, заявило извършване 

на процесуално действие в електронна форма.  

 Писмено изразяване на съгласие за получаване на електронни изявления и електронни 

документи от органите на съдебната власт се извършва чрез: 

1. попълването на електронен формуляр в Единния портал за електронно правосъдие, подписан с 

квалифициран електронен подпис; 

2. попълването на формуляр на хартиен носител в регистратурата на орган на съдебната власт, 

подписан и подаден собственоръчно от заявителя или чрез упълномощено от него лице. 

 Съгласието се счита за получено от орган на съдебната власт от момента на постъпване в 

информационната му система.„ 
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 Съгласието може да се отнася до получаване на електронни изявления и електронни 

документи за конкретно дело, за всички дела, по които лицето е страна, както и за една или 

повече инстанции.  

 Гражданите и организациите, изразили писмено съгласие за получаване на електронните 

изявления и електронни документи от органите на съдебната власт са длъжни да посочат адрес на 

електронна поща. Лицето, заявило извършването на процесуално действие в електронна форма, е 

длъжно да приема електронните изявления и електронните документи от органите на съдебната власт за 

резултата от извършените автоматизирани проверки. 

 Връчването на електронните изявления и електронните документи от органите на 

съдебната власт се извършва чрез изпращане на съобщение на адреса на електронна поща по чл. 

32, ал. 5, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационните 

системи, обслужващи електронния адрес по чл. 34, ал. 1.  

 Изявленията и документите се смятат за връчени с изтеглянето им от получателя след 

успешната му идентификация по реда на Закона за електронната идентификация или по друг ред, 

определен от пленума на Висшия съдебен съвет. Когато получателят не е изтеглил документ по 

реда, описан по-горе в срок пет работни дни от изпращане на съобщението, документът се връчва 

по ред, определен с приложимия процесуален закон. Връчването може да се удостоверява и от 

доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 

910/2014. 

 Получателят на електронни изявления и електронни документи от органите на 

съдебната власт е длъжен да съобщи на органите на съдебната власт всички промени в заявените 

обстоятелства относно представителната власт, съгласието за приемане на електронни изявления 

и адреса на електронна поща по чл. 32, ал. 5. Промяната има действие от момента на 

съобщаването. 

 Държавните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, 

осъществяващи публични функции, получават електронните изявления и електронните документи 

от органите на съдебната власт във връзка с извършване на процесуални действия и 

удостоверителни изявления в електронна форма по реда на чл. 32 – 36. 

 Изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната власт на хартиен 

носител, както и всички документи и информация на хартиен носител се въвеждат в 

информационните системи на органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във 

вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им, чрез сканиращо устройство. 

 Представените документи и носителите на информация се връщат на подателя незабавно 

след въвеждането им в информационната система на органа на съдебната власт. 

 При установяване на технологична невъзможност за снемане на електронен образ във 

вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането му, хартиените документи се приемат във вида, 

в който са представени, и тези обстоятелства се отбелязват в информационните системи на 

органите на съдебната власт. 

 Органите на съдебната власт са длъжни да приемат плащания на държавни такси, 

разноски и други задължения към тях чрез електронни платежни инструменти, включително 

банкови карти, в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи. Пленумът на 

Висшия съдебен съвет осигурява възможност за извършване на плащания на държавни такси, 

разноски и други задължения към органите на съдебната власт по електронен път през Единния 

портал на електронно правосъдие. Плащането се счита за извършено, когато органът на съдебна 

власт получи потвърждение от информационната система на съответния електронен платежен 

инструмент. 

 Търговските банки, клоновете на чуждестранните банки и системните оператори на 

платежни системи са длъжни да изпращат на органа на съдебната власт уведомление за всяко 

наредено към него плащане, както и за всяко отменено нареждане за плащане, независимо от 

начина на плащане. 

 Пленумът на Висшия съдебен съвет чрез Единния портал за електронно правосъдие 

поддържа електронна услуга, чрез която за всяко заявено през Единния портал за електронно 

правосъдие процесуално действие или удостоверително изявление по чл. 2, ал. 1 се генерира 

уникален идентификатор за дължимата държавна такса, разноски и друго задължение към 

органа на съдебната власт. В основанието за всяко плащане до орган на съдебната власт се 

използва уникалният идентификатор, генериран през Единния портал за електронно правосъдие. 

  Пленумът на Висшия съдебен съвет поддържа чрез Единния портал за електронно 

правосъдие приложение-калкулатор, даващо възможност за изчисляване размера на дължимите 

държавни такси, свързани с извършване на процесуални действия, включително да създават 

формализиран документ, съдържащ подробни данни за изчисленото плащане. 
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 Достъпът до информационните системи на органите на съдебната власт и Единния 

портал за електронно правосъдие по реда на Закона за електронната идентификация влиза в сила 

от 1 януари 2019 г. 

 Три годишен е срокът за привеждане в изпълнение, до тогава този способ може да се 

предоставя от съдебните институции при готовност от тяхна страна. 
     
 Относно ДВ, бр. 68/22.08.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 17.08.2017 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, 

приет с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. 

С § 1. в чл. 36 се създава ал. 3, със следното съдържание: 

"(3) В случаите на премахване на класификацията поради изтичане на сроковете за защита на 

класифицираната информация грифът за сигурност се счита за заличен с изтичането на съответния срок 

и без да са изпълнени действията по ал. 1 и 2." 

  С § 2. в чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавя "или удължаване на сроковете за защита". 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Когато националните интереси налагат удължаване на сроковете за защита по чл. 34 

ЗЗКИ, организационната единица, в която е създаден документът, отправя до ДКСИ писмено 

мотивирано искане за удължаване, като посочва и срока за удължаване при спазване изискването на чл. 

34, ал. 2 ЗЗКИ. Искането се изпраща най-късно три месеца преди изтичането на съответния срок за 

защита." 

3. Създава се нова ал. 3: 

"(3) Държавната комисия по сигурността на информацията се произнася по искането в 

двуседмичен срок от получаването му с решение, с което разрешава удължаване на срока, посочен в 

искането, или отказва удължаване. Държавната комисия по сигурността на информацията може да иска 

допълнителна информация относно необходимостта от удължаване." 

4. Създава се нова ал. 4: 

"(4) Решението на ДКСИ е окончателно и не подлежи на обжалване." 

5. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 5 и 6. 

6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите "ал. 3, т. 2" се заменят с "ал. 6, т. 2". 

7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така: 

"(8) Организационната единица уведомява в тримесечен срок ДКСИ и всички получатели 

при удължаване на сроковете за защита и при промяна на нивото на класификация или при неговото 

премахване, извършено на основание ал. 5, т. 3. В случаите на липса на уведомяване в указания срок се 

счита, че не е извършено удължаване на срока на защита, промяна на нивото на класификация или 

неговото премахване, извършено на основание ал. 5, т. 3." 

8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея думите "Във всички случаи" се заменят с "В случаите 

по ал. 8". 

9. Досегашната ал. 7 става ал. 10. 
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