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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 март 2015г. 
 

Относно ДВ, бр.17/06.03.2015 год. 

 

1. В официалният раздел на ДВ, бр.17/06.03.2015 год. е публикувана Наредба № 

8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите 

за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните 

работи. 
 С тази наредба е отменена Наредба № Iз-553 от 12.03.2013 г. за реда за 

организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и 

защита на населението на Министерството на вътрешните работи 

 С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивен контрол от 

органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на 

вътрешните работи (МВР). Дефинира се понятието „превантивен контрол”, като се указва, че 

това е комплекс от мероприятия за контрол по спазване на изискванията за защита при 

бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), издадените въз основа на 

него подзаконови нормативни актове и в случаите, предвидени в други закони. 

 Регламентирано е, че при осъществяване на превантивен контрол органите за ПБЗН 

на МВР: 

 1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия; 

 2. извършват проверки за спазване на нормативната уредба при одобряването на 

устройствени планове и участват в държавни приемателни комисии и експертни съвети по 

устройство на територията; 

 3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове; 

 4. дават задължителни предписания; 

 5. прилагат мерки за административна принуда при установяване на нарушения на 

изискванията за защита при бедствия; 

 6. изискват от държавни органи, органи на местното самоуправление, организации, 

юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на 

населението от бедствия; 

 7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на 

изискванията за правилната им експлоатация; 

 8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други 

случаи, предвидени със закон. 

 Органите за ПБЗН на МВР осъществяват предварителен контрол по спазване на 

изискванията за устройственото планиране на територията и на инженерно-техническите 

правила за инвестиционно проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, контролират 

изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци по чл. 35 ЗЗБ и 

чл.36 от същия закон, като извършват проверки, както и осъществяват контрол по 

изпълнението на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, 

предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита и Наредбата за реда 

за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита. 
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 Органите за ПБЗН при упражняване на превантивен контрол по ЗЗБ извършват 

проверки по реда на чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съответствието на плановете за защита 

при бедствия на органите на централната изпълнителна власт, областните управители и 

кметовете на общини с изискванията на чл. 9 ЗЗБ и актуалността на съдържанието им. 

 Регламентирано е, че при констатиране на нарушения на ЗЗБ и издадените въз 

основа на него подзаконови актове органите, които осъществяват превантивен контрол: 

 1. съставят констативни актове (приложение № 1 към Наредбата), в които дават 

задължителни предписания;  

 2. съставят актове за установяване на административни нарушения; 

 3. изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани 

документи и сведения, свързани с осигуряването на защита на населението; 

 4. прилагат принудителни административни мерки по изпълнение на чл. 90 ЗЗБ. 

 Резултатите от извършените проверки се отразяват от контролните органи в 

констативен протокол (приложение № 2 към Наредбата), при условие че липсват обстоятелства 

за издаване на други административни актове, а направените задължителни предписания 

завеждат в дневник за извършените проверки. 

 Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН утвърждава списък на обектите, подлежащи на 

превантивен контрол в района на действие на СДПБЗН/РДПБЗН, а Началникът на РСПБЗН 

към СДПБЗН утвърждава списък на обектите за неговата територия. 

 За обектите, подлежащи на превантивен контрол се създава досие, което се 

съхранява в СДПБЗН/РДПБЗН или съответно в РСПБЗН към СДПБЗН и съдържа информация 

и документи, свързани със защита на населението, и копия на всички издадени документи, 

свързани с осъществявания превантивен контрол в обекта. 

 Предвидено е, че актовете за установяване на административни нарушения 

(приложение № 7 към Наредбата) се съставят от органите на ГДПБЗН, които осъществяват 

превантивен контрол, а наказателните постановления се издават от директора и от заместник-

директора на ГДПБЗН, от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и от началниците на РСПБЗН към 

СДПБЗН, като за издадените актове и постановления се води дневник. 

 Наредбата регламентира, че за предотвратяване и преустановяване на нарушенията, 

които създават опасност от възникване на бедствия и производствени аварии, и за 

отстраняване на вредните последици от тях се прилагат следните принудителни 

административни мерки:  

 1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на 

обекти, които създават опасност за населението при бедствия;  

 2. спиране на използването на инсталации, уреди и съоръжения, които създават 

опасност за населението при бедствия;  

 3. спиране на други дейности, които създават опасност за населението при бедствия.  

 Производството по налагане на принудителна административна мярка е 

предвидено, че започва със съставяне на акт за установяване на нарушения, свързани с 

неизпълнение на задължения по Закона за защита при бедствия и за отстраняване на вредните 

последици от тях , като въз основа на съставения акт директорът на ГДПБЗН или съответно 

директорът на СДПБЗН/РДПБЗН издава заповед за налагане на принудителна 

административна мярка , която се обявява чрез съставяне на протокол, а в приложимите случаи 

– и с поставяне на лепенка с печат. 

 Отмяна на принудителна административна мярка се извършва от органа, който я е 

наложил, чрез издаване на заповед, която се изпълнява от териториалния орган за ПБЗН, 

осъществяващ превантивен контрол, с издаване на изпълнителен акт. 

Актовете за налагане на принудителна административна мярка и заповедта за налагане на 

принудителна административна мярка следва да се завеждат в дневник. 

 

Относно ДВ, бр.18/10.03.2015 год. 
 

2. В официалният раздел на ДВ, бр.18/10.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 43 на МС от 5.03.2015 г. за изменение на Наредбата за установяване, 

разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление 
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№ 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 

2000 г., бр. 19 от 2002 г. и бр. 17 от 2014 г.), в сила от 01.01.2015 год. 
 С постановлението се отменя чл.4 от  Наредбата за установяване, разследване, 

регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на 

Министерския съвет от 1999 г, съгласно който е било регламентирано, че когато има данни за 

настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят, е 

следвало да представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен 

лист, като срокът за това е бил определен на 3 дни от представянето му пред осигурителя. 
 

3. В официалният раздел на ДВ, бр.18/10.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 44 на МС от 5.03.2015 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., в сила от 

01.01.2015 год. 

 С §1 от постановлението се създава ал.9 към чл. 1 от Наредбата, като се 

регламентира, че при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, 

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

работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на 

осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на 

осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено 

сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора на максималния месечен 

размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на 

работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи за 

първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на 

осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното 

време. 

 Считано от 1.01.2016 г. се променя чл. 3 ал. 5 от Наредбата, като добива следното 

съдържание: при годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят 

осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и 

майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд и за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

 С § 4 от Постановлението се променя чл. 4 от Наредбата, като се регламентира, че 

когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 

3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, то следва да декларира пред всеки следващ 

осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, 

определена в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. 
 

4. В официалният раздел на ДВ, бр.18/10.03.2015 год. е публикувано Решение № 

118 на МС от 4.03.2015 г. за признаване на Сдружение "Национален център за 

рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 

 С Решението на основание чл. 10, ал. 1 и във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от 

Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на 

организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 

2004 г. Министерският съвет признава Сдружение "Национален център за рехабилитация на 

слепи" със седалище в Пловдив и с адрес на управление ул. "Ландос" № 24, блок "Общежитие", 

ет. 1, регистрирано по описа на Пловдивския окръжен съд, с Решение № 6216 от 6 октомври 

2004 г. по ф.д. 2455/2004 г., том/стр. 3/122, п. 29, с ЕФН 1504024551, ЕИК 115854783, за 

представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания за срок 3 години. 
 

5. В официалният раздел на ДВ, бр.18/10.03.2015 год. е публикувана 

ИНСТРУКЦИЯ, издадена от управителя на Националния осигурителен институт, с която 

в сила от 01.01.2015 год. се отменя Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с 

болничните листове за временна неработоспособност. 
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6. В официалният раздел на ДВ, бр.18/10.03.2015 год. е публикувано променено 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на 

органите, отговорни за реализацията й 
 С новия текст на Постановлението се променя Скалата с числови стойности на 

енергопотребление за жилищни сгради, като са поправени допуснати в същата технически 

грешки при изписването на стойностите, указани в колона втора и трета. 

 

Относно ДВ, бр.19/13.03.2015 год. 
 

1. В официалният раздел на ДВ,бр.19/13.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 46 от 6 март 2015 г.за изменение и допълнение на нормативни актове 

на Министерския съвет, с което е извършена промяна в Постановление № 157 на 

Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното 

управление (обн., ДВ, бр. 69 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 47 и 102 от 2014 г.) 

 Прави се промяна на чл.1, ал.4 от постановлението, като се регламентира, че като 

членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната 

компетентност, участват и заместник-министър на икономиката, на енергетиката, на туризма, 

на здравеопазването, на правосъдието, на вътрешните работи, на отбраната,на културата и на 

младежта и спорта, двама областни управители, представители от двата района от ниво 1, 

определени от председателя на съвета, както и съответен брой представители на органите на 

местното самоуправление и местната администрация. 

 Новата редакция на ал.5, т.2  на чл.1 предвижда, че при обективна невъзможност на 

член на съвета да участва в заседанията на съвета той се представлява от заместник, който има 

всички правомощия на титуляря, като когато това е областен управител, той се замества от 

определен от него заместник областен управител. 

 Създава се нова ал. 7 на чл1, която регламентира, че  при неучастие на член на 

съвета или на съответния му заместник в повече от две поредни заседания без уважителни 

причини, както и при констатирана трайна невъзможност за участие в заседанията 

председателят на съвета отправя писмено предложение до съответния министър или до 

Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България за 

определяне на друг представител. 

 

2. В официалният раздел на ДВ,бр.19/13.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 

2000 г.  

 С § 10 от Постановлението се променя разпоредбата на чл. 15 от Наредбата, като се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. Разпоредбата на ал. 1 се променя, както следва: 

 1.1 Точка 4 се променя:  от 1 януари 2015 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за 

жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години 

за мъжете; 

 1.2 Точка 5 се променя: от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години за жените и 64 

години за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца 

за мъжете; 

 1.3 Точка 6 се променя: от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за 

жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените 

и 38 години и 8 месеца за мъжете; 

 1.4 Точка 7 се променя: от 1 януари 2018 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за 

жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години 

за мъжете; 
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 1.5 Точка 8 се променя: от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години за жените и 65 

години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца 

за мъжете; 

 1.6 Точка 9 се променя: от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за 

жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години 

и 8 месеца за мъжете; 

 1.7 Точка 10 се променя:  от 1 януари 2021 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за 

жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете; 

 1.8 Създава се нова точка 11, както следва: от 1 януари 2022 г. – при възраст 63 

години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години 

за мъжете. 

2. Разпоредбата на ал. 3 се променя, както следва: 

 2.1 Точка 4 се променя:  от 1 януари 2015 г. – 65 години и 8 месеца; 

 2.2 Точка 5 се променя:  от 1 януари 2016 г. – 66 години; 

 2.3 Точка 6 се променя:  от 1 януари 2017 г. – 66 години и 4 месеца; 

 2.4 Точка 7 се променя:  от 1 януари 2018 г. – 66 години и 8 месеца; 

 2.5 Създава се нова точка 8, както следва: от 1 януари 2019 г. – 67 години. 

 Променят се регламентите относно зачитане на осигурителният стаж при 

пенсиониране и документите, с които може да бъде установяван, регламентира се реда за 

изплащане на пенсиите и се правят и други промени. 

 

    Относно ДВ, бр.21/20.03.2015 год. 
 

7. В официалният раздел на ДВ,бр.21/20.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 60 на МС от 17.03.2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с 

Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.  
 С постановлението се извършват промени в Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с които подзаконовата 

нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ/, като се уреждат подробно 

процедурните правила по прилагането му. 

 С §2 от постановлението се прави промяна в чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ, като се 

регламентира, че земи, върху които са разположени обекти на организациите по § 12 и 29 от 

преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и съоръжения 

или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на 

възстановяване, и земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, 

намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на 

собствениците, са държавна собственост и се актуват от областния управител. Стопанисването, 

управлението и разпореждането с тях се извършва от министъра на земеделието и храните. 

Предложение за издаване на актове за държавна собственост се прави от министъра на 

земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице по данни, предоставени 

от областните дирекции "Земеделие". 

  Въведени са промени в процедурата за разпореждане със свободните, негодни и 

неподлежащи на възстановяване земи в бившите стопански дворове, като е създадена 

постоянно действаща комисия, която подпомага министъра при изразяване на съгласие за 

обявяването на търг на имотите, предложени от областните дирекции „Земеделие”. 

  

 Направена е промяна и в процедурата за създаване на масиви за ползване на 

земеделски земи, като е предвидено, че участниците в споразумението и/или разпределението 

следва да заплащат ползването на т. нар. „имоти - бели петна”, в тримесечен срок от 

публикуване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, като се предвижда, че в масивите за 

ползване се включват полските пътища, както и напоителни канали, които са изведени от 

експлоатация. 

  Променена е процедурата по уедряване на земеделските земи по споразумение на 

собствениците, като са прецизирани текстовете на правилника и е регламентирано, че отпада 
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необходимостта споразумението между собствениците за комасация  да бъде вписвано в 

службите по вписвания. 

  Във връзка с регламентирания в закона нов ред за отдаване под наем или аренда на 

пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд без търг или конкурс на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни 

селскостопански животни, в проекта подробно е разписана процедурата за разпределяне на 

тези земи от определените в закона комисии, като е предвидено, че договорите се сключват 

при наемна или арендна цена, определена по пазарен механизъм, но не по-ниска от средното 

годишно рентно плащане за землището или за общината. 

  С оглед законовата делегация на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ е уредена процедура за 

стопанисване, управление и разпореждане със земеделските земи в бившите стопански 

дворове, останали след възстановяване правата на собствениците и намиращи се извън 

урбанизираните територии, като е определено, че те могат да се отдават под наем за една 

стопанска година чрез провеждане на тръжна процедура, както и да се продават чрез търг с 

тайно наддаване в лева. 

 

Относно ДВ, бр.22/24.03.2015 год. 
 

8. В официалният раздел на ДВ,бр.22/24.03.2015 год. е публикуван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за търговския регистър  
 Със § 1 на ЗИД на ЗТР се извършват промени в чл.3 на закона, като се създава ал.4, 

регламентираща задължение за Агенцията по вписванията да осигурява оперативна 

съвместимост на търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване на 

централните, търговските и дружествените регистри, която ще носи наименованието "система 

за взаимно свързване на регистрите"." 

 С §2 се създава нов чл. § 2. Създава се чл. 3а - "Обмен на информация” като се 

посочва, че Агенцията по вписванията следва незабавно да осигури чрез системата за взаимно 

свързване на регистрите предоставянето на безплатна информация относно започването или 

прекратяването на производство по ликвидация на вписано в търговския регистър дружество, 

обявяването му в несъстоятелност и информация за заличаването му от регистъра.  Агенцията 

по вписванията също така следва да осигурява незабавно получаване на информацията чрез 

системата за взаимно свързване на регистрите относно започването или прекратяването на 

производство по ликвидация, обявяването в несъстоятелност и относно заличаването на 

чуждестранно лице, регистрирало клон по чл. 17а от Търговския закон.Вменено е и 

задължение за Агенцията по вписванията да предоставя чрез европейския портал за електронно 

правосъдие актуална информация относно законодателството на Република България, съгласно 

което трети лица могат да се позовават на вписаните обстоятелства и обявените актове в 

търговския регистър. 

С § 3, който влиза в сила, считано от  24.03.2015 г. се  прави промяна в чл. 4 от закона 

като се предвижда да бъде извършвано вписване освен на "клонове на чуждестранни 

търговци", също така и на „други лица и структури". 

 С §4 в чл. 11 от закона се създава нова ал. 4, която регламентира, че Агенцията по 

вписванията следва да осигурява свободен и безплатен достъп до вписаните обстоятелства и 

обявените актове и чрез системата за взаимно свързване на регистрите. 

 С  § 5 се създава нов чл. 14а от закона - "Уведомления от регистри на държави членки”, 

като се предвижда, че в случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се 

извършват въз основа на уведомление, получено от регистър на държава членка чрез системата 

за взаимно свързване на регистрите. 

 С §6 се правят изменения и допълнения в чл. 23 от закона като, считано от  24.03.2015 г. 

заглавието се променя на "Идентификационен код". Създава се нова ал. 2, която посочва, че 

начинът за формиране на ЕИК за връзка с европейската платформа се определя с акт за 

изпълнение на Европейската комисия.Създава се и нова ал. 3 регламентираща, че Агенцията 

определя персонален идентификационен код, наричан "ПИК", задължителен за други лица и 

структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър. 
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 С § 9 се прави промяна в чл. 34, ал. 2 от закона, като се създава изречение второ, което 

посочва, че извършването на справки чрез отдалечен достъп може да се осъществява и чрез 

системата за взаимно свързване на регистрите. 

 С §12 се правят промени в Търговския закон с които се синхронизират неговите 

разпоредби с новите изисквания за вписвания. 
 

 С § 13 се правят промени в Кодекса за социално осигуряване, като в чл. 5, ал. 10 се 

регламентира, че когато ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен 

доход за работници и служители, които са работили в клонове на чуждестранни търговци, 

служебно заличени по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са предадени в съответното 

териториално поделение на Националния осигурителен институт до датата на заличаването, 

лицата, които ги съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от заличаването. 

 С § 14. в Закона за българското гражданство се прави промяна на разпоредбата на чл. 

14а, ал. 1 т. 1, като се въвежда допълнително изискване за придобиване на българско 

гражданство по натурализация от лице, което не е български гражданин и отговаря на 

условията по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3, като се предвижда, че за това е необходимо същото да 

отговаря и на условието да е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република 

България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в Република България 

преди не по-малко от една година. 

 С § 15 се прави промяна и в Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, като в ал. 2  на чл. 6 от закона се регламентира, че 

на вписване в Търговския регистър подлежат и следните обстоятелства - данни за дружеството, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в 

национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес 

на управление, представляващи лица – техните имена, гражданство и дата на раждане, както и  

идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно 

нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието. 

Параграф 16 посочва, че  ЗИД влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на § 3, § 6, 

т. 1, 3 – 6, § 8, 14 и 15, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 

9. В официалният раздел на ДВ,бр.22/24.03.2015 год. е публикувано 

Постановление № 61 на МС от 19.03.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с 

Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.  
С постановлението се правят промени в Наредбата за средствата за измерване, които 

подлежат на метрологичен контрол, с които се усъвършенства правното регулиране на 

контрола на средствата за измерване.Предвижда се намаляване на административната тежест 

върху лицата със задължения по действащото законодателство за пускане на пазара на 

средства за измерване, законно предлагани на пазара в други държави-членки, като се въвежда 

принципа едно измерване – един сертификат – свободно движение на стоки. 

 Правното регулиране на метрологичния контрол е допълнено по отношение на 

средствата за измерване, предназначени за контрол на скоростта на моторните превозни 

средства, за отчитане на задълженията на данъчнозадължени лица по ЗДДС, извършващи 

продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход и други.  

Въведени са нови изисквания на които следва да отговарят съответните средства за 

измерване, като такива са регламентирани и по отношение на средствата за измерване на 

радиационния фон. 

Допълненията в проекта включват разработване на подробни метрологични и 

технически изисквания, на които трябва да отговарят средства за измерване, регламентирани в 

нормативни актове, които не прилагат Закона за измерванията, но които препращат към 

законодателството в областта на измерванията, в частност към Наредбата по отношение на 

провеждането на метрологичния контрол. 

Създават се механизми за подобряване на контролът на средства за измерване, 

използвани в здравеопазването, в сферата на обществената безопасност, за защитата на 



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

околната среда, в областта на публичните вземания и търговските плащания, а с това – и 

точността и достоверността на измерванията в посочените сфери. 

 

Относно ДВ, бр.24/31.03.2015 год. 
 

10. В официалният раздел на ДВ,бр.24/31.03.2015 год. е публикуван Закон 

изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България 
 С § 7 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България се правят изменения и допълнения в чл. 86а на Закона за 

държавния служител, като заглавието се променя на -  „Командироване в друга администрация, 

в международна организация или в друга международна инициатива на територията на 

страната“. 

 Създава се нова ал. 2 на чл.86а, с която се регламентира, че при условията на ал. 1 

от същата разпоредба държавен служител може да бъде командирован временно да изпълнява 

службата си в международна организация или в друга международна инициатива на 

територията на страната за срок три години с възможност за еднократно удължаване на срока 

на командироването до една година, освен ако е предвидено друго в закон, международен 

договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност. 

 Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „от приемащата администрация“ 

се добавя „от международната организация или от съответния орган на международната 

инициатива“. 

 Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в изречение второ след думите „на приемащата 

администрация“ се поставя запетая и се добавя „на международната организация или на 

международната инициатива“. 

 

 


