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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 2019г. 

   
     Относно ДВ, бр. 19 от 15.03.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 19 от 15.03.2019 г. е публикувана НАРЕДБА № 

8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на 

информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца 

и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията 

 С тази наредба се определя редът за взаимодействие между Министерството на вътрешните 

работи (МВР) и Министерството на образованието и науката (МОН) по обмен на информация и 

анализиране на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участие на деца и набелязване на мерки за 

тяхното ограничаване и намаляване на последствията. Съгласно чл.1, ал.3 от Наредбата мерките за 

ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с участие на деца по тази наредба може да 

се прилагат и от други министерства, агенции и органи, осъществяващи дейности за 

ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с участие на деца, извън посочените в тази 

наредба, както и от други организации. 

     

 Относно ДВ, бр. 20 от 08.03.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 20 от 08.03.2019 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г. 

 Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Процесът на преброяването обхваща 

подготовката, провеждането, обработката и разпространението на данните от преброяването. 

Преброяването започва в 0,00 часа на 22 януари 2021 г. и приключва в 20,00 часа на 15 февруари 2021 г. 

Данните за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, се отнасят към 0,00 

часа на 22 януари 2021 г., наричан "критичния момент". 

 Националният статистически институт (НСИ) и Централната комисия по преброяването 

(ЦКП) съвместно с областните управители и кметовете на общините организират преброяването на 

населението и жилищния фонд. 

 Органите, които осъществяват преброяването, съгласно чл. 4 от закона са:  

1. Националният статистически институт; 

2. Централната комисия по преброяването; 

3. териториалните статистически бюра; 

4. областните преброителни комисии; 

5. общинските преброителни комисии. 

 Съгласно чл. 9 от закона във всяка административна област се създава временна 

областна преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове. 

 В състава на областната преброителна комисия влизат представители на: 

 1. областната администрация; 

 2. общините в областта; 

 3. териториалното статистическо бюро (ТСБ); 

 4. териториалните звена на централната администрация. 

 По преценка на областния управител в състава на комисията могат да бъдат включени 

представители на неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване. 
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 Областната преброителна комисия се председателства от заместник областен 

управител на съответната област, определен по предложение на областния управител. 

 Секретар на областната преброителна комисия е представител на съответното ТСБ. 

 Областните преброителни комисии се назначават със заповед на председателя на НСИ по 

предложение на областния управител не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на 

преброяването. В заповедта за назначаването се определя срокът на действие на комисията. 

 Областната преброителна комисия: 

 1. съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на 

преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на ЦКП; 

 2. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по 

преброяването, контрольорите и преброителите в областта; 

 3. информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в 

областта; 

 4. приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното 

преброяване на териториите на общините в съответната област; 

 5. изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в 

съответния отдел на ТСБ. 

 Дейността на областната преброителна комисия се ръководи от нейния председател. 

 Съгласно чл. 24 от закона Националният статистически институт провежда пробно 

преброяване за проверка на организацията и тестване на статистическия инструментариум на 

преброяването. Председателят на НСИ определя населените места, в които се провежда пробното 

преброяване, и ги съгласува с областните управители, кметовете и кметските наместници. 

Областните управители, кметовете и кметските наместници оказват съдействие при 

организирането и провеждането на пробното преброяване. Пробното преброяване се провежда не 

по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. 

 Съгласно чл. 40 от закона лицата, заети с подготовката и провеждането на 

преброяването, включително лицата, заети с въвеждането и обработката на данни, не могат да 

разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на 

преброяването. Задължението за опазване на тайната от лицата по ал. 1 продължава и след 

приключването на работата с тези данни. Лицата подписват декларация за опазване на тайната. 

  Съгласно чл. 43 от закона Националният статистически институт запознава 

обществеността с резултатите от преброяването чрез средствата за масово осведомяване, интернет 

страницата си, собствени публикации или по друг подходящ начин. Информацията, събрана по време 

на преброяването, не може да бъде предоставяна и разпространявана по какъвто и да е начин 

преди официалното оповестяване на резултатите от НСИ. 

 Органите по преброяването не могат да разгласяват или да предоставят: 

 1. индивидуални статистически данни; 

 2. обобщени статистически данни, които е възможно да са обвързани така, че да се 

идентифицира определена статистическа единица. 

 Информацията, получена по чл. 20, ал. 3 и 4 от закона, не се предоставя на трети лица. 

 Съгласно чл. 45 от закона разходите, необходими за подготовката, организацията, 

провеждането, обработването и публикуването на резултатите от преброяването, са за сметка на 

централния бюджет. Министерският съвет по предложение на председателя на НСИ приема разчети за 

разходите по ал. 1. Разходите за съответната година се предоставят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси. 

 Съгласно чл. 49 от закона лице, което има достъп до индивидуални данни от 

преброяването и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 39, се 

наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

 

 Относно ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС , в сила от 

12.03.2019 г. 
С § 1. в чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 5: 

"(5) При отмяна на решение за отхвърляне Централната избирателна комисия постановява 

ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й." 

2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 
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С § 2. в чл. 58, ал. 1 след думите "Решенията на Централната избирателна комисия" се добавя 

"по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45". /това са 

решенията, които може да се обжалват пред Върховния административен съд/ 

С § 3. в чл. 61, ал. 5 накрая се добавя "но не по-малко от един член от всяка 

парламентарно представена партия или коалиция". 

С § 4. в чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 5: 

"(5) При отмяна на решение за отхвърляне районната избирателна комисия постановява 

ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й." 

2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10. 

С § 5. в чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд" се 

заличават и се създават изречения второ и трето: "Решението на районната избирателна комисия, 

потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, 

ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по 

местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на 

Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд." 

2. В ал. 2 думите "Върховния административен съд" се заменят със "съответния съд". 

С § 6. в чл. 76 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3 след думите "Представителите на една" се добавя "парламентарно представена". 

2. В ал. 5 накрая се добавя "но не по-малко от един член от всяка парламентарно 

представена партия или коалиция". 
С § 7. в чл. 85 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 5: 

"(5) При отмяна на решение за отхвърляне общинската избирателна комисия постановява 

ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й." 

2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10. 

С § 8. в чл. 88, ал. 1 думите "което подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд" се заличават и се създават изречения второ и трето: "Решението на общинската избирателна 

комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда 

на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния 

съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи 

решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд." 

С § 9. в чл. 92 ал. 6 се изменя така:  

"(6) При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва 

съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва 

методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има 

право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне 

на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва 

съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва 

методът на най-големия остатък." 

С § 10. в чл. 107, ал. 5, изречение първо накрая се добавя "но не по-малко от един член от 

всяка парламентарно представена партия или коалиция". 
С § 11. в чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите "книжа и материали" се добавя "в това число и 

видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител". 

С § 12. в чл. 201 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение второ думите "с решение, което 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58" се заличават и се 

създават изречения трето и четвърто: "Решението на районната или общинската избирателна 

комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда 

на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния 

съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия. В останалите 

случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен 

съд." 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) При обжалване на решенията на районната или общинската избирателна комисия пред 

съответния съд се прилага чл. 58." 

С § 13. в чл. 206, ал. 1 накрая се добавя "ако секцията е определена за машинно 

гласуване". 
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С § 14. в чл. 212 се създава ал. 5: 

"(5) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 

избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, 

домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в 

избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън 

страната." 

С § 15. в чл. 215, ал. 1 т. 7 се изменя така: 

"7. формуляр на протокол на секционната избирателна комисия; фабричният номер на 

протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 

4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се 

описва; формулярът на протокола се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види 

само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или 

общинската избирателна комисия и се разпечатва след приключване на изборния ден, преброяване на 

гласовете и попълване на черновата на протокола;". 

С § 16. в чл. 247 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2 и 3 може да се обжалват 

пред Върховния административен съд по реда на чл. 58." 

С § 17. в чл. 250, ал. 1 думите "чл. 247, т. 1" се заменят с "чл. 247, ал. 1, т. 1". 

С § 18. в чл. 261, ал. 1 се правят следните допълнения:  

1. В т. 3 накрая се добавя "който може да е до 100". 

2. В т. 4 накрая се добавя "плюс 100". 

С § 19. в чл. 274 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна 

комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен” и се подписват всички 

членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната 

избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, 

вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4." 

С § 20. в чл. 285, ал. 1 изречение второ се заличава. 

С § 21. в чл. 298 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е 

получил действителни гласове не по-малко от районната избирателна квота." 

С § 22. в чл. 311 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и 2 може да се обжалват 

пред Върховния административен съд по реда на чл. 58." 

С § 23. в чл. 354 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и 4 може да се обжалват 

пред Върховния административен съд по реда на чл. 58." 

С § 24. в чл. 371, ал. 1 се правят следните допълнения:  

1. В т. 3 накрая се добавя "който може да е до 100". 

2. В т. 4 накрая се добавя "плюс 100". 

§ 25. В чл. 386 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е 

получил действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота." 

С § 26. в чл. 402 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 5 може да се обжалват 

пред Върховния административен съд по реда на чл. 58." 

С § 27. в чл. 421, ал. 1 се правят следните допълнения:  

1. В т. 4 накрая се добавя "който може да е до 100". 

2. В т. 5 накрая се добавя "плюс 100". 

С § 28. в чл. 433 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна 

комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички 

членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската 
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избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, 

вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4." 

§ 29. В чл. 444, ал. 1 изречение второ се заличава. 

§ 30. В чл. 454 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако 

кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота." 

С § 31. в чл. 459 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 6 се изменя така: 

"(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс 

за отстраняване на нередовности на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне 

на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Съдът може да определи срок 

за извършване на процесуално действие, който не може да е по-кратък от един ден и по-дълъг от три 

дни."  

2. Алинея 7 се изменя така: 

"(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна 

комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, 

посочени в жалбата, подадена в срока по ал. 1." 

3. Алинея 8 се изменя така: 

"(8) Решенията и определенията на съда по производствата може да бъдат оспорени пред 

Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните." 

4. В ал. 10, изречение второ съюзът "или" се заменя със запетая и след думите "грешка в 

пресмятането" се добавя "или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания 

(преференции)". 

С § 32. в чл. 462 се създава ал. 4: 

"(4) Когато съдът е отменил решението на общинската избирателна комисия поради 

неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), общинската 

избирателна комисия определя резултатите от гласуването по реда на чл. 453 и 454." 
С § 33. в чл. 496, ал. 3, изречение първо накрая се добавя "с изключение на нарушенията 

по чл. 474, 475, 480 и 484, при които наказанието се налага с решение на Централната 

избирателна комисия". 

С § 34. в допълнителните разпоредби в § 1, т. 15, изречение трето след думите "личните 

блогове" се добавя "с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по букви "а" и 

"б". 

С § 35. в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) 

в § 145 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо думите "след 1 януари 2018 г." се заличават и в изречение второ 

думите "последователно произведени" се заличават. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за 

експерименталното дистанционно електронно гласуване и определя реда за произвеждането му." 

3. Алинея 4 се отменя. 

4. В ал. 13 в началото на изречение първо се добавя "До 31 юли 2019 г.". 

5. В ал. 14, т. 29 думите "ал. 27" се заменят с "т. 27". 

6. В ал. 22 думите "в закон" се заменят с "от Централната избирателна комисия", 

създава се ново изречение второ: "Допуска се използването на квалифициран електронен подпис или 

идентификация въз основа на данни, съхранявани в информационни фондове.", а досегашното 

изречение второ става изречение трето. 

7. В ал. 33 думите "на изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

през 2019 г." се заличават. 

С § 36. в приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така: 

"5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, 

ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота." 

С § 37. в приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3 се изменя така: 

"5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, 

ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от националната избирателна 

квота." 

С § 38. в приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 т. 5.2 се изменя така: 

"5.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, 

ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна 

квота." 
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С Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Изборния кодекс се регламентира 

следното: 

Съгласно § 39, ал.1 при произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 

3000 избирателни секции, а при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове 

през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции. 

Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции по 

ал. 1, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 12 дни след насрочване на 

изборите. Централната избирателна комисия определя условия и ред за машинното гласуване, 

които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на изборния процес и изборните 

резултати при спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III. 

(3) На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. 

се произвежда само машинно гласуване и не се допуска гласуване с хартиени бюлетини, освен в 

случаите по чл. 212, ал. 5. 

 

 Относно ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ № 3 от 7.03.2019 г. НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД по к. д. № 

16/2018 г.,  

 Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 

и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.; последно 

изм. и доп., бр. 103 от 13.12.2018 г.) в редакция след промените, осъществени с § 14, т. 1, 2 и т. 3, буква 

"а" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., 

в сила от 1.01.2019 г.), и разпоредбата на § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 

2019 г., запазващ този си характер към ЗДБРБ за 2019 г. (относим към Закона за държавния служител). 

 Мотивите са следните: 

 С разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл е нарушен и принципът на равенство на 

гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията), тъй като се допуска различно третиране само 

на държавните служители, упражнили правото си на изрично посочените видове пенсия по КСО. 

Същевременно се предвиждат неблагоприятни последици, свързани с невъзможността да се заема 

държавна служба, не за всички, упражнили правото си на пенсия лица, а само за тези по чл. 68, 68а, 69 

или 69б от Кодекса за социално осигуряване, като в приложното поле на въведеното ново основание 

за "несъвместимост" не са включени лицата, упражнили право на пенсия по чл. 69а, 69в и 69г КСО 

(балерини, учители и магистрати). Така законодателят е нарушил равенството на гражданите пред 

закона, като е допуснал ограничаване на права въз основа на обществено положение. 

 По отношение на изменения в чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 ЗДСл са логически 

свързани с разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 8 от закона и представляват по същество нейни 

производни, тъй като уреждат последиците й чрез прекратяване на служебни правоотношения поради 

установеното ново основание за "несъвместимост". В този смисъл тяхната 

противоконституционност следва не на собствено основание, а като резултат от установеното 

несъответствие на обуславящата ги норма с Основния закон. 

 За разпоредбата на § 15 ПЗР ЗДБРБ 2019, която по императивен начин предписва 

прекратяване на служебните правоотношения с държавни служители, упражнили правото си на пенсия 

по чл. 68, 68а, 69 или 69б КСО при влизане в сила на закона, Конституционният съд намира, че са 

относими всички съображения за противоконституционност, изложени, относно разпоредбата 

на чл. 7, ал. 2, т. 8 ЗДСл. 

     

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 на МС от 14.03.2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ, в сила от 19.03.2019 г.  

 С § 2. От Постановлението в чл. 9 се създават ал. 4 – 6: 

 "(4) За незаетите длъжности в администрацията, без общинската администрация, се 

резервират средства за основни заплати в размер, не по-малък от 70 на сто от средната основна 

месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация. Резервирането на средствата се 
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осъществява в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната 

администрация. 

 (5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в случаите, в които разходите за персонал на 

съответната администрация се финансират за сметка на централния бюджет на база на фактически 

извършени разходи. 

 (6) При компенсирани промени на числеността на персонала между разпоредители с 

бюджет се прехвърлят и съответните средства за персонал, както и необходимите средства за 

издръжка." 

 

 Относно ДВ, бр. 24 от 21.03.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 24 от 21.03.2019 г. е публикуван ЗАКОН 

ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

  Законът урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, 

контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. 

 Съгласно чл. 23 - Държавната политика в областта на социалните услуги се планира, 

разработва и провежда в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, 

органите на местното самоуправление, социалните партньори, доставчиците на социални услуги, 

юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, висши училища, професионални 

организации на специалисти, предоставящи социални услуги, международни организации и лицата, 

ползващи социални услуги. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 24 от закона Областните управители подпомагат: 

 1. координацията и сътрудничеството между общините на територията на областта 

при оценката на потребностите от социални услуги, планирането и предоставянето на социални 

услуги на областно ниво; 

 2. взаимодействието между общините на територията на областта и териториалните 

звена на държавни органи. 

 Съгласно чл. 26. - Общинската политика в областта на социалните услуги се 

осъществява в сътрудничество със: 

1. органите на местното самоуправление на другите общини в областта; 

2. областната администрация; 

3. териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на 

здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи 

и други държавни органи; 

4. частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта; 

5. юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; 

6. лицата, ползващи социални услуги; 

7. висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта. 

 Разпоредбата на чл. 33 регламентира, че социални услуги на общинско ниво са услуги, 

които се предоставят за удовлетворяване на потребностите на населението в общината, а социални 

услуги на областно ниво са услуги, които се предоставят за удовлетворяване на потребностите на: 

 1. населението от цялата област; 

 2. лица от цялата страна. 

 Общините, в които се създават социални услуги на областно ниво за удовлетворяване 

на потребностите на населението от цялата област, се определят въз основа на споразумение 

между общините в съответната област при спазване на критериите, определени в Наредбата за 

планирането на социалните услуги. 

 Общините, в които се създават социални услуги на областно ниво за удовлетворяване 

на потребностите на лица от цялата страна, се определят въз основа на споразумение между 

Агенцията за социално подпомагане и общините в съответната област при спазване на 

критериите, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги. 

 Съгласно чл. 40. по предложение на министъра на труда и социалната политика 

Министерският съвет приема Наредба за планирането на социалните услуги, в която се определят: 

 1. критериите за определянето на услугите и максималният брой на потребителите в 

Националната карта на социалните услуги; 

 2. критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите 

и предложенията по чл. 35, ал. 1; 

 3. редът за разработване и актуализация на Националната карта на социалните услуги; 

 4. редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на 

национално, областно и общинско ниво при разработването на Националната карта на социалните 

услуги; 
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 5. редът за разработването, координацията и съгласуването на общинските годишни 

планове за социалните услуги. 

 Съгласно § 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на: 

 1. параграф 6, т. 5, буква „а“, § 7, т. 2, букви „а“ и „б“, т. 3, т. 6, буква „а“, т. 9 и 10, § 18, т. 2 

в частта относно „домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения“ и 

§ 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите „и домовете за медико-социални грижи за деца“, и т. 

5, буква „в“, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.; 

 2. параграф 3, т. 4, букви „е“, „ж“ и „з“ и § 28, т. 1, буква „а“, т. 2 и 5, които влизат в сила от 

1 януари 2019 г. 

 3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които 

влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 24 от 21.03.2019 г. е публикуван УКАЗ № 54 ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ, СЧИТАНО ОТ 21 МАРТ 2019 г., НА ЧЛЕНОВЕ НА 

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

  На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4, 

изречение второ от Изборния кодекс са назначени,  считано от 21 март 2019 г., членове на 

Централната избирателна комисия, както следва: Александър Андреев Андреев, Бойчо Иванов 

Арнаудов, Георги Славчев Баханов, Димитър Генчев Димитров, Емил Цветанов Войнов, Ерхан Юксел 

Чаушев, Ивайло Кирилов Ивков, Йорданка Цвяткова Ганчева, Катя Иванова Иванова, Мария Христова 

Бойкинова, Мирослав Александров Джеров, Николай Иванов Николов, Силвия Тодорова Стойчева, 

Таня Анчева Цанева, Цветанка Петкова Георгиева. 

 

   Относно ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията 

 С § 1. се създава  чл. 5а: 

Публичните регистри и архивът  на одобрените устройствени планове и измененията им 

по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет 

страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството." 
С § 3. в чл. 19, ал. 5 думите "средно високо" се заменят със "средно", а след думите "в повече от 

два имота" се поставя запетая. 

С § 6. в чл. 48, ал. 2 думите "Кметът на общината по предложение на общинския експертен 

съвет" се заменят с "Общинският съвет може да". 

С § 7. В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "когато за разрешаването им се 

изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж". 

С § 8. в чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят: 

1. преместваеми увеселителни обекти; 

2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности; 

3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия. 

(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и 

проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя 

пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. 

В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа 

архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация 

за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или 

изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, 

удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за 

издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и 

проектната документация се определят с наредба на общинския съвет." 

След изменението на ал. 2 отпада необходимостта за държавните имоти схемата да се 

одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, 

а в останалите случаи - с областния управител. 

2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11: 

(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само 

ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност 
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на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална 

озеленена площ. 

(8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с 

наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9. 

(9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото 

оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за 

времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни 

прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с 

наредбата по чл. 13а. 

(10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на 

елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, 

чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, 

свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет. 

(11) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, 

за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски 

обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет." 
С § 9 в чл. 57, ал. 1 след думите "съвет по" се добавя "чл. 13а или по". 

С § 10. В чл. 57а  се правят следните изменения и  допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 1 се изменя така: 

"1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в 

противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;" 

б) в т. 2 думите "в чужд имот" се заличават, а след думите "правното основание" се добавя "за 

одобряване на схемата и/или";  

в) в т. 6 след думата "срокът" се добавя "на схемата и/или"; 

г) създава се нова т. 7: 

7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална 

система за съхранение на отпадните води;" 

д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите "наредбата по чл. 56, ал. 2" се заменят с 

"нормативен акт". 

2. В ал. 2 след думите "чл. 223, ал. 2" се поставя запетая и се добавя "а  за обекти, поставени на 

територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни 

образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол". 

3. В ал. 3 след думите "кметът на общината" се поставя запетая и се добавя "съответно 

началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно 

лице" и се създава изречение второ: "Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може 

да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1." 

4. В ал. 4 след думите "кметът на общината" се поставя запетая и се добавя "съответно 

началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно 

лице". 

5. Алинея 5 се изменя така: 

В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е 

неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е  установен на посочения от него 

адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на 

определените за това места в  сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с 

протокол, подписан от двама свидетели." 

6. В ал. 6 след думите "кметът на общината" се поставя запетая и се добавя "съответно 

началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно 

лице". 

7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя "а за обекти, поставени на територията на 

националните курорти, определени с решение на Министерския съвет  за селищни образувания с 

национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и министъра на туризма". 

8. Създава се ал. 9: 

  Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се 

издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс." 

С § 16. в чл. 131 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 т. 5 се изменя така: 

Имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и 

ползване." 
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С § 17 в чл. 133 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: "Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на 

общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството.", а изречение трето се заличава. 

2.  В ал. 2 се създава изречение второ:  "За разрешените и одобрени  план-извадки се уведомява 

проектантът на проекта на подробен устройствен план." 
3. В ал. 9 думите "чл. 124, ал. 9" се заменят с "чл. 124а, ал. 9". 

С § 18. в чл. 134, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 1 съюзът "и" се заменя с "или".  

2. В т. 2  накрая се поставя запетая и  се добавя "или отпадне необходимостта от изграждане на 

такива обекти". 

 С  § 20. в чл. 143, ал. 1  се създава нова т. 3: 

3.  документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните 

дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на 

виза за проектиране по чл. 140а;". 

С  § 23. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1: 

а) в изречение първо думите "от главния архитект на общината (района)" се заличават; 

б) създава се ново изречение второ: "За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството или от областните управители 

инвестиционни проекти или за отказа да се издаде разрешение за строеж се съобщава на 

заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник"."; 

в) досегашното изречение второ става изречение трето. 

2. Създава се нова ал. 3: 

Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура не са заинтересовани лица по ал. 2."  

3. Досегашната ал. 3 и ал. 4 се отменят 

С § 24.  В чл. 150, ал. 3 думите "или 4" се заличават. 

С § 31. чл. 162, ал. 2 изречение първо се изменя така: "Авторският надзор по време на 

строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 

169, ал. 4, и въз основа на договор с възложителя." 

С § 37. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  ал. 1 думите "с изключение на тези по чл. 216, ал. 1" се заличават. 

2. Алинея 5 се изменя така: 

 В производството пред съда по дела, образувани по повод оспорване на заповеди за отмяна на 

разрешения за строеж по реда на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията за национален строителен 

контрол, органът, издал разрешението за строеж, и заинтересуваните лица." 

3. В ал. 7 се създава т. 4: 

4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1." 

С Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за устройство на 

територията се регламентира следното: 

Съгласно § 42 преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1, поставени по досегашния ред, се 

привеждат в съответствие с изискванията на този закон в  едногодишен срок от влизането  му в сила, а  

обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие – в тригодишен 

срок от влизането му в сила. 

Съгласно § 43 ал.1 Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване 

на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се довършват по досегашния ред. 

(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е съставен 

констативен акт по чл. 57а, ал. 2. 

Съгласно § 45 ал. 1 започнатите до влизането в сила на този закон производства по изработване 

и одобряване на устройствени планове и техни изменения се довършват по досегашния ред и при 

спазване на разпоредбите, действали при издаването на разрешение за изработване на проект или на 

изменение на подробен устройствен план, с изключение на правилата за разполагане на сгради за 

временно обитаване, за които се прилагат нормативите по чл. 35, ал. 3. 

(2) Започнати са производствата по ал. 1, за които до влизането в сила на този закон е издадено 

разрешение от компетентния орган за изработването на съответния проект. 

   Съгласно § 46 ал.1 започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни 

проекти и по издаване на разрешение за строеж, които не са приключили до влизането в сила на този 

закон, се приключват по досегашния ред. 
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Съгласно § 49  издадените и одобрените до  влизането в сила на  този закон актове и  

документи по чл. 5а  се публикуват на интернет  страниците на съответните ведомства в  

едногодишен срок от влизането в  сила на този закон. 

 Съгласно § 50, ал. 1 в двегодишен срок  от влизането в сила  на този закон министърът  на 

регионалното развитие и  благоустройството създава информационен Портал за  устройството на 

територията.  

(2)  Порталът за устройството на  територията е централна, публична уеб-базирана  

информационна система, която осигурява  публикуването на проектите на  устройствените  планове, на 

техните изменения и  влезлите в сила планове,  на издадените разрешения за строеж и  на въведените в 

експлоатация  строежи.  

(3) В  Портала за устройството на  територията се създава раздел, в  който се вписват 

физическите и  юридическите лица, на които е  възложено от държавата или  общините да изработят 

проекти  на устройствени планове и  инвестиционни проекти, както и  размера на възнаграждението им. 

(4)  Министърът на регионалното развитие и  благоустройството издава наредба за  условията и 

реда за  публикуване на актовете и  документите в Портала за устройството на територията. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

КОНЦЕСИИТЕ 

С § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

закона за концесиите в Закона за държавната собственост  в чл. 16, ал. 3 думата "освен" се 

заличава. 

(3)  С договора за наем не може да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на 

Закона за концесиите и на Закона за обществените поръчки, ОСВЕН когато прогнозната стойност 

на приходите на наемателя за срока на договора е по-висока от европейския праг по  смисъла на 

Закона за концесиите. 

 

        Относно ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 27 март 2019 г. за приемане на план-

сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. 

 

2.  В официалния раздел на ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. е публикувана 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в 

търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им 

и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен 

магазин 

Съгласно § 8 от нея в чл. 17, ал. 1, в т. 1 думите "часа и минутата" се заменят с "часа, 

минутата и секундата". След редакцията придобива следния вид:  

Запише във фискалната памет датата, часа, минутата и секундата на въвеждане в експлоатация, 

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, 

ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци; 

Съгласно § 9. в чл. 20, ал. 1 т. 3 се изменя така: 

По инициатива на лицето по чл. 3 в случаите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс." 

 Съгласно § 10. в чл.21 ал. 3 се изменя така: 

При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ производителят/вносителят издава 

дубликат на паспорта на ФУ в 3-дневен срок от постъпване на искане за издаването му от лицето по 

чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат. 

Съгласно § 11. след редакцията в чл. 22, ал. 2, изречение трето придобива следния вид: 

При смяна на КЛЕН сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран 

четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на 

лицето по чл. 3 заедно с КЛЕН. 

  Съгласно § 13. в чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 8 накрая се добавя "и начин/и на плащане".  

2. Създават се ал. 7 и 8: 
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(7) При продажба, за която е издадена фактура или дебитно  известие, в която/което са посочени 

количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният 

оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът 

и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането. Предходното 

изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3. 

(8) Фискалният/системният бон в електронен вид съответства на образеца съгласно приложение № 1, 

раздел V и съдържа всички реквизити по ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого." 

Съгласно § 14. в чл. 31 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2, изречение първо изглежда така:  Сторно документът съдържа най-малко посочените в 

чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на 

фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за 

сторно операцията и надпис "СТОРНО".  
2.  Създава се ал. 2а: 

При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са 

посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата 

сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се 

посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на 

чл. 27, ал. 3, т. 3." 

Съгласно § 15. в чл. 33 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се отменя. 

За фискалните устройства, които не притежават операциите "служебно въведени" или "служебно 

изведени" суми, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата 

наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на 

извършването й с точност до минута. 

2.  В ал. 4 думите "Алинея 1 и 2 не се прилагат" се заменят с "Алинея 1 не се прилага". 

  Съгласно § 16. в чл. 36, ал. 1 се създава т. 6: 

При нефункциониране на фискалното устройство поради временна неработоспособност на 

софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; 

времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, 

поддържащо софтуера. 

Съгласно § 18. в чл. 39 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1, изречение последно след думата "продажби" се поставя наклонена черта и се добавя 

"сторно операции". След редакцията придобива следния вид:  

Лице по чл. 3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във 

фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или 

зареждания на течни горива. 

1.  В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя "като същите се отпечатват 

като служебен бон". След редакцията придобива следния вид:  

При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на 

колонките/разходомерите/измервателните системи, като същите се отпечатват като служебен бон. 

 Съгласно § 19. в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  Алинеи 5 – 7 се изменят така: 

(5) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота 

от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, 

съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на 

фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно 

операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31. 

(6) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в 

НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред: 

1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от 

продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с 

касова бележка от кочан за съответния ден; 

2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното 

устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно 

операция;  

3. непосредствено след действията по т. 1 и 2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и  запис 

във фискалната памет; 

4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки  или услуги за текущия ден се извършват 

действията по т. 1 – 3.  

(7) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл. 3 

оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава: 
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1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез 

издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;  

2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция."  

2. Създават се ал. 8 и 9: 

В случаите по ал. 7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края 

на работния ден. 

(9) Редът по ал. 5 – 8 се прилага и при възстановяване работата на ИАСУТД." 

Съгласно§ 26. в чл. 52з се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3 се изменя така: 

Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват 

продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и  

за управление на продажбите,  отговарящ/и на посочените в приложение № 29  изисквания. 

Софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект с изключение на 

софтуер по чл. 52а, ал. 2. 

2. Създава ал. 6: 

Алинеи 1 и 2 не се отнасят за подаване на информация за използването на софтуер по чл. 52а, ал. 2." 

С § 27. чл. 52к ал. 2 се изменя така: 

 Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване от орган по приходите в хода на 

производства по глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс да осигурят 

достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс 

на софтуера. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за 

управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за 

реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 

от приложение № 29, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез 

функционалността на интегрираната система. 

Съгласно § 43  в преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 

обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

След редакцията на § 75 ал. 1 и ал. 2 изглеждат така: 

 (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, 

привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г. Тези 

лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г. 

(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, 

привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г. Тези 

лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г. 

Съгласно § 44 ал. 1 фискални устройства, които са произведени или са с доработен  фърмуер в 

съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 76 

от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2018 г.) и са одобрени от Българския институт по метрология към 

влизането в сила на тази наредба, се допуска да отпечатват образци на документи, отговарящи на 

образците на приложение № 1, раздел V до влизането в сила на тази наредба.  

(2) Одобрените до влизането в сила на тази наредба фискални устройства се допуска да 

поддържат формат за часа без секунди. 

    Съгласно § 46 параграф 59, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в 

търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 83 от 2015 г.) се прилага за лицата по чл. 3 за 

всички изменения на наредбата по отношение на задълженията им, произтичащи от изискването за 

наличие на дистанционна връзка. 

Съгласно § 47 допуска се софтуери за управление на продажбите, включени в списъка по чл. 

118, ал. 19 от Закона за данък върху добавената стойност до датата на влизането в сила на тази наредба, 

да продължат да се използват, без да е необходимо да отговарят на изискванията на тази наредба. 

 Съгласно § 48 Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник" с 

изключение на § 28, т. 2 и § 41, които влизат в сила от 1 май 2019 г. 
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