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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 2017г. 

 
  

 Относно ДВ, бр. 29/07.04.2017г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 29 от 07.04.2017 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 30.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата 

за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни 

вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 5, изречение първо думите "управителите и прокуристите на търговски дружества и 

на еднолични търговци и на техните клонове" се заменят с "управителите и прокуристите на търговски 

дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически 

лица". 

2. В ал. 6, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя "а за лицата, за които не е 

определен минимален осигурителен доход – не по-малко от минималната работна заплата за страната". 

3. В ал. 8: 

а) в т. 3 думите "чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с "чл. 286, ал. 1, т. 1"; 

б) в т. 8 след думите "чл. 158, ал. 2" се поставя запетая и се добавя "чл. 158а, ал. 2" и след 

думите "чл. 286, ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 3"; 

в) в т. 9 думите "чл. 214, ал. 4" се заменят с "чл. 214, ал. 5"; 

г) точка 11 се изменя така:  

"11. възнагражденията по чл. 230 и 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 292, 

ал. 3 и чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от Закона за съдебната 

власт;" 

д) в т. 13 след думите "ал. 1 – 7" се поставя запетая и се добавя "чл. 26, ал. 3". 

4. Създава се ал. 10: 

"(10) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за 

повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната 

професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната 

работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното 

време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от 

работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният 

месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи за 

всеки месец от периода минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от 

минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност 

на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените 

часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя 

на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя 

график на лицето." 

 § 2. (В сила от 7.04.2017 г. - ДВ, бр. 29 от 2017 г.) В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 4: 

"(4) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, 

получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за 

корпоративното подоходно облагане." 

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 
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 § 3. В чл. 3, ал. 2 изречение второ се заличава. 

 § 4. В чл. 4 след думите "и/или ал. 3, т. 5 и 6" се поставя запетая и се добавя "и/или ал. 10". 

 § 5. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 6, ал. 13" се заменят с "чл. 6, ал. 14". 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от датата 

на обнародване в "Държавен вестник". 
 

 Относно ДВ, бр. 30/11.04.2017г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 5.04.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата 

за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с 

Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г., в сила от 1.01.2017 г. 

 В чл. 1, ал. 1, т. 1 буква "в" се изменя така: 

 "в) трудоустрояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение 

инвитро;". 

 В сила от 1.06.2017 г. в чл. 4 се правят следните допълнения: 

 1. В т. 1 след думите "по чл. 50, ал. 1" се добавя "и чл. 50а от" и след думите "№ 2" се 

добавя "и 2а". 

 2. В т. 2 след думите "раждане на дете" се добавя "и при осиновяване на дете до 5-годишна 

възраст". 

 В чл. 8 се създава ал. 3: 

 "(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 

осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и 

данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения." 

 В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1. 

 2. Създава се ал. 2: 

 "(2) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10 

осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и 

данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения." 

 В чл. 10 накрая се поставя запетая и се добавя "включително на банковата сметка за 

изплащане на паричните обезщетения". 

 В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или 

приложение № 11 самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно банковата си 

сметка за изплащане на паричните обезщетения." 

 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "за изплащането му" се заменят със "за 

изплащане на паричните обезщетения". 

 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

 В чл. 16, ал. 1, изречение второ думите "(ЕИК) по Закона за търговския регистър/ЕИК по 

БУЛСТАТ" се заменят с "(ЕИК)/код по БУЛСТАТ". 

 

 В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2 думите "ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ" се заменят с 

"ЕИК/код по БУЛСТАТ". 

 2. В ал. 3 след думите "единен граждански номер/" се добавя "личен номер/". 

 В ал. 4: 

 а) думите "ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ" се заменят с 

"ЕИК/код по БУЛСТАТ"; 

 б) след думите "единен граждански номер/" се добавя "личен номер/". 

 В чл. 19, ал. 2 след думите "по тази наредба" се поставя тире и се добавя "лично или чрез 

упълномощено за целта лице". 

 В чл. 20, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така: 

 "1. в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 – номер на болничен лист, единен 

граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната 

агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой 

правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението; 

 2. в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 – единен граждански 

номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за 
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приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, 

вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, а за удостоверение 

съгласно приложение № 10 – и брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и 

пореден номер на удостоверението." 

 В сила от 15.04.2017 г. член 24 се изменя така: 

 "Чл. 24. (1) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по 

чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя 

или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, представят 

лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец 

съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са 

представени преди ликвидацията или прекратяването. 

 (2) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 

1, т. 1, букви "а" и "г" преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на 

осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, 

за периодите след ликвидацията или прекратяването, представят лично или чрез упълномощени от тях 

лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по 

чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4, т. 1 – 3 на хартиен носител." 

 В чл. 25 думите "и документ за самоличност" се заличават. 

 В чл. 26, изречение първо думите "и документ за самоличност" се заличават. 

 В чл. 27 думите "и документ за самоличност" се заличават. 

 В чл. 29, ал. 1 след думите "по тази наредба" се добавя "или упълномощените по чл. 19, ал. 

1 лица". 

 В чл. 31, ал. 1, т. 1, буква "б" думата "авансово" се заличава. 

 В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2, изречение първо след думите "търговски дружества" се поставя запетая и думите 

"и на еднолични търговци и на техните клонове" се заменят с "на еднолични търговци, на техните 

клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица". 

 2. В ал. 5 думите "не се вземат предвид средствата" се заменят със "се вземат предвид и 

средствата". 

 3. Алинея 6 се изменя така: 

 "(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният 

доход, върху който са внесени осигурителните вноски." 

 В чл. 40, ал. 2 след думите "единен граждански номер/" се добавя "личен номер/". 

 Член 42 се изменя така: 

 "Чл. 42. (1) До 30 юни на текущата година се преизчисляват служебно изплатените парични 

обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от 

който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или 

окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени 

осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени 

авансово осигурителни вноски. 

 (2) Когато след датата на преизчисляването по ал. 1, за периода, от който е определен 

размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 

1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени 

осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено 

обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на следващата 

календарна година. 

 (3) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 и 2 се установи разлика между 

изплатения и дължимия размер на обезщетението: 

 1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1; 

 2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в 

резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване 

на осигурителен стаж и доход от осигурителя." 

 В чл. 44, ал. 3 се създава изречение второ: "Придружителното писмо се представя в два 

екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ." 

 В сила от 1.06.2017 г. се изменят Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, Приложение № 2 към 

чл. 4, т. 1,  Приложение № 3 към чл. 4, т. 2, Приложение № 4 към чл. 4, т. 3, Приложение № 5 към чл. 4, 

т. 4, Приложение № 6 към чл. 4, т. 5, Приложение № 7 към чл. 4, т. 6, Приложение № 8 към чл. 4, т. 6, 

Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, Приложение № 10 към чл. 9, Приложение № 11 към чл. 

11, ал. 2, Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1, Приложение № 13 към чл. 19, ал. 1, Приложение № 14 към 

чл. 21, ал. 1, Приложение № 15 към чл. 24, Приложение № 19 към чл. 44, ал. 3, Приложение № 20 към § 

1, ал. 2. 



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

 В сила от 1.06.2017 г. се създава Приложение № 2а към чл. 4, т. 1 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 на МС от 7.04.2017 г. за приемане на Правилник за работата на 

Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на 

отбраната по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при 

извънредно положение, военно положение или положение на война, в сила от 11.04.2017 г. 

 Приема Правилника за работата на Специализирания експертен съвет по устройство на 

територията при Министерството на отбраната по Комплексната автоматизирана система за 

управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война 

съгласно приложението (поверително). 

 

Относно ДВ, бр. 33/25.04.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 25.04.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2014 г.; изм., бр. 101 

от 2014 г.) 

С § 1 в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 2 думите "непрекъснато, денонощно" се заличават. 

 2. В т. 4 след думата "средства" се добавя "за първоначална намеса", а думите "възникване 

на" се заличават. 

 3. В т. 8 думите "огневи и други" се заменят с "извършване на". 

    С § 2 в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 2 думите "непрекъснато, денонощно" се заличават. 

 2. В т. 4 след думата "средства" се добавя "за първоначална намеса". 

    С § 3 член 12 се изменя така: 

 "Чл. 12. Личният състав на екипа за първоначална намеса за осъществяване на дейностите 

по чл. 3, т. 1 и 2 е минимум от трима души, в т.ч. водачът на пожарния/спасителния автомобил." 

    С § 4 в чл. 18 ал. 4 се изменя така: 

 "(4) В обектите, в които се осъществяват дейности по чл. 3, т. 4, търговецът изготвя и 

съхранява дневниците и протоколите по чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършеното техническо 

обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с 

изискванията на техническите спецификации по чл. 31, ал. 1." 

    С § 5 член 23 се изменя така: 

 "Чл. 23. За времето на дежурство се определя лице от личния състав на дежурство, което 

отговаря за дейността." 

    С § 6 в чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 4 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 3". 

 2. Алинея 6 се изменя така: 

 "(6) Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат 

носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден 

диоксид, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР." 

 3. Алинея 7 се изменя така: 

 "(7) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и 

съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни 

прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието с 

изискванията съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР." 

 4. Създават се ал. 8 и 9: 

 "(8) Извършеното поддържане и обслужване по ал. 2 се удостоверява с датиран протокол, 

съдържащ най-малко следната информация: вида и обхвата на извършеното поддържане и обслужване, 

описание на извършените ремонтни дейности или необходими такива, фамилия и подпис на лицето, 

извършило поддържането и обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова. 

 (9) Протоколът по ал. 8 се предоставя на собственика или ръководителя на обекта, в който 

са монтирани системата или съоръжението." 

    С § 7 член 43 се изменя така: 

 "Чл. 43. (1) При констатиране на нарушения на изискванията на тази наредба служител от 

комисията по чл. 40, заемащ длъжност по чл. 143, ал.1, т. 3 ЗМВР, съставя акт за установяване на 

административно нарушение. 



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

 (2) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение по ал. 1 

директорът на ГДПБЗН – МВР, или директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението" издава наказателно постановление." 

    С § 8 в приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 в Таблицата за минималните количества индивидуална 

екипировка и лични предпазни средства за лицата, които ръководят и непосредствено осъществяват 

дейности по чл. 3, т. 1 и 2 се добавя ред № 12: 

 "12. Водозащитен ръчен прожектор с акумулаторна батерия     бр.    1". 

     С  § 9 в приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 в края на нов ред се добавя: 

 "Забележка. Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо 

обслужване, презареждане или хидростатично изпитване." 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 33 от 25.04.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 83 на МС от 27.04.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет, в сила от 2.05.2017 г. 

 С § 1  в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от 

съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с 

Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г., в раздел Г "Такси, събирани от 

Министерството на правосъдието" се създава т. 62б1: 

 "62б1. За предоставяне на информация, необходима за установяване на банката или на 

банките и на сметката или на сметките на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед 

за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и 

търговски дела – 50 лв." 

     С § 2 в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по 

Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 

2008 г., в чл. 22, т. 3 думите "40 лв." се заменят с "50 лв.". 

 


