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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 2017г. 

  
 Относно ДВ, бр. 20/07.03.2017г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 20 от 07.03.2017 г. е публикувано Решение № 3 от 

23.02.2017 г. на КС по к. д. № 11/2016 г., докладчик съдията Гроздан Илиев 
 Конституционният съд приема в решението, че разпоредбата на чл. 242а от Изборния 

кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право, противоречи на 

преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 

6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, 42 и 57, поради което трябва да бъде обявена за 

противоконституционна. 

 На основание чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за Конституционен съд Конституционният съд обявява за противоконституционна 

разпоредбата на чл. 242а (нов – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) от Изборния кодекс 

(обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г.; последно допълнен в бр. 97 от 6 декември 2016 г.). 

 

 Относно ДВ, бр. 21/10.03.2017г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г. е публикуван УКАЗ № 99 от 

8.03.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Козаревец, 

община Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г. 

  С указа, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 

463, ал. 5 от Изборния кодекс е насрочен частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община 

Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 145 

на МС от 2.03.2017 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за 

социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 

     На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 9, ал. 1 от 

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

критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 

346 на Министерския съвет от 2004 г. Министерският съвет е признал Сдружение "Национален 

алианс за социална отговорност" със седалище във Варна и с адрес на управление ул. Княз Борис І № 

115, регистрирано по ф.д. № 82/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, том/стр. 55/118, ЕФН 

0309000825, БУЛСТАТ 175712639, за представителна организация на национално равнище в 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 27 

февруари 2017 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 23/17.03.2017г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на 

уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 1.04.2017 г. 

 С § 1. в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1, т. 1 се създава буква "г": 

"г) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по 

ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване." 
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 2. В ал. 4: 

а) в т. 2 думите "чл. 404, ал. 4 КТ" се заменят с "чл. 404, ал. 5 КТ"; 

б) създава се т. 3: 

"3. в седемдневен срок от деня, в който е изтекъл срокът за изпълнение на влязло в сила задължително 

предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ." 

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

 1. В т. 2 думите "(личен номер на чужденец)" се заменят с "(личен номер, личен номер на 

чужденец)". 

 2. В т. 3: 

а) буква "б" се отменя;                             б) буква "е" се изменя така:"е) наименование на длъжността;". 

 3. Точка 4 се изменя така: 

"4. други данни: 

 а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се 

отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението; 

 б) код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-

2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; когато осигурителят (работодателят) 

извършва повече от една икономическа дейност съгласно КИД-2008, за лицата, заети в спомагателни 

дейности, попълва се код "0000"; 

 в) код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните 

и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на 

уведомлението; когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, 

както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, попълва се код "00000"." 

 С § 3. в чл. 5а т. 5 се изменя така: 

"5. данни за лицата, променили работодателя – трите имена и единен граждански номер (личен номер, 

личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП, код на населеното място по ЕКАТТЕ, 

където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението". 

 С § 4. в чл. 5б, т. 3 думите "(личен номер на чужденец)" се заменят с "(личен номер, личен 

номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП". 

  С § 5. в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите "букви "а" и "в" се заменят с "букви "а", "в" и "г". 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по 

регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, 

ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за 

сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на 

сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до 

длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ." 

 3. Създава се нова ал. 3: 

"(3) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "г" в полето на т. 2 "Тип на 

документ" се вписва код 2 и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен 

номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от 

НАП на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор 

(допълнителното споразумение), срок на договора, длъжностно наименование, код по НКПД, код по 

КИД (2008), и промененият код по ЕКАТТЕ." 

 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 

"(4) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър 

БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН 

(ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата и основанието за 

сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му." 

    С  § 6,  § 7,  § 8  и § 9 се изменят Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, Приложение № 3 към 

чл. 4, ал. 1, Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 и Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 

 С  § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, се регламентира 

следното: 

     § 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно 

приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като 

попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен 

номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор 

или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 

г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, 

където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява 
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трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е 

възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000". 

 (2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към 

датата на изпращането. 

 Наредбата е издадена на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 

април 2017 г. 
  

 Относно ДВ, бр. 24/21.03.2017г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г. е публикуван ПРАВИЛНИК за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху 

добавената стойност, в сила от 21.03.2017 г. 
 В чл. 3 се създава ал. 9: 

"(9) Доставката на предплатени телефонни карти е доставка на услуга по смисъла на закона." 

 В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на 

отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се 

смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, 

подписан от доставчика и получателя." 

 2. Създава се ал. 11: 

"(11) При доставка на стока, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се 

смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на 

съответния етап. Алинея 2 се прилага и при доставки на стоки, за които е уговорено поетапно 

изпълнение." 

 Направени са и други промени, свързани с механизмите на приспадане на данъчни кредити. 

 

 

 


