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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 ноември 2019г. 

 
  

Относно ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на 

услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри  
 

§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 3: 

"3. условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по 

административно обслужване, от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, 

контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху 

дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името 

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър." 

 

§ 2. В чл. 6, ал. 3, думите "име, ЕГН и лична карта" се заменят с "документ за 

самоличност". 

 

§ 3. В чл. 11 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Официалните документи се издават и авторизират от началника на 

службата по геодезия, картография и кадастър, изпълнителния директор на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него служители за 

територията на цялата страна, от оправомощени лица по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4 и от 

лицата по чл. 36б, ал. 2." 

 

§ 4. В чл. 12 ал. 2 и 3 се отменят. 

 

§ 5. В чл. 14 ал. 2 и 3 се изменят така: 

"(2) За изпълнение на услуга при подаване на заявление се прилагат документи 

или идентификационни данни за документите, в случай че за същите има създадени 

регистри на държавната или общинската администрация или с тях се удостоверяват 

обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната или общинската 

администрация. Документите, които заявителят прилага, и тези, които се получават 

по служебен път, са посочени в приложения № 1 и 2. 

(3) Когато е налице обективна невъзможност за получаване на съответните 

документи по служебен път, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги 

поиска от заявителя, който е задължен да ги представи." 

 

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него: 

а) в т. 3 след думата "име" се поставя наклонена черта и се добавя "наименование" и 

абревиатурата "ЕГН" се заменя с "единен граждански номер"; 
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б) в т. 12 абревиатурата "ЕГН" се заменя с "единен граждански номер" и думите "чл. 

14, ал. 3" се заменят с "чл. 26, ал. 1". 

2. Създават се ал. 2, 3 и 4: 

"(2) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

документите и материалите, изработени в цифров вид, се подписват с квалифициран 

електронен подпис от правоспособното лице. 

(3) Заявление за издаване на официален електронен документ и заявление за 

изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, подадено чрез 

административната информационна система, се подписват с квалифициран електронен 

подпис.  

(4) Заявление за издаване на официален електронен документ, подадено чрез лицата, 

оправомощени по реда на чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4, или чрез правоспособните лица, не се 

подписва с електронен подпис." 

 

§ 7. В чл. 17 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Заявленията се въвеждат и регистрират в административната 

информационна система от заявителя, от служител на службата по геодезия, 

картография и кадастър, от оправомощено лице по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4 и от лице по 

чл. 36б, ал. 2." 

 

§ 8. В чл. 18 ал. 2 се изменя така: 

"(2) За входящия номер на успешно регистрираното заявление заявителят се 

уведомява на място на посочения от него адрес/електронен адрес." 

 

§ 9. В чл. 19, ал. 4 и 5 се отменят. 

 

§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "когато не се изменят" се заменят с "и/или за изменение на". 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 11. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 1 думите "по чл. 20, ал. 2" се заменят с "на изменение на граници и очертания 

на обектите на кадастъра". 

2. В т. 2 думите "в случаите по чл. 20, ал. 1" се заменят с "извън случаите по т. 1". 

 

§ 12. В чл. 23 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думата "кореспонденция" се поставя наклонена черта и се добавя 

"електронен адрес". 

2. Създава се ал. 3: 

"(3) Заявителят се счита за уведомен на посочения от него електронен адрес, ако 

изпращащият получи съобщение за доставена поща." 

 

§ 13. В чл. 26, ал. 1 се добавя второ изречение: "В случаите, в които за 

изпълнение на услугата се изисква наличие на правен интерес, правото да получи 

резултата от услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице." 

 

§ 14. В чл. 30, ал. 6 изречение второ се изменя така: "Списък на лицата, 

оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър." 

 

§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4, които при административното 

обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 

и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обн., 

ОВ, L 119 от 4 май 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и 

раздел VIII." 

 

§ 16. В чл. 35, ал. 6 изречение второ се изменя така: "Списък на лицата, 

оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър." 

 

§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4, които при административното 

обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679, Закона 

за защита на личните данни и раздел VIII." 

 

§ 18. Създава се раздел VIа: 

"Раздел VIа 

Административно обслужване с кадастрална информация от лицата, 

придобили правоспособност по реда на ЗКИР  

Чл. 36а. (1) Лице, придобило правоспособност по реда на ЗКИР, което е търговец 

или е лице, упражняващо свободна професия, може да подпомага службите по геодезия, 

картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална 

информация за територията на цялата страна, за която има одобрени кадастрална 

карта и кадастрални регистри. 

(2) Правоспособното лице, което желае да извършва дейността по 

административно обслужване, подава заявление до изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър.  

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа: 

1. за физическо лице – трите имена и единен граждански номер, адрес за 

кореспонденция, електронен адрес, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява 

дейността, работно време;  

2. за едноличен търговец или юридическо лице – наименование, БУЛСТАТ, адрес 

за кореспонденция, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява дейността, 

работно време и данни за служител/и на търговеца, които са правоспособни лица по 

ЗКИР и ще извършват дейността – трите имена, единен граждански номер и електронен 

адрес.  

(4) Към заявлението лицето по ал. 1 прилага декларации за: 

1. наличието на офис/помещение и необходимата офис техника, обезпечаващи 

изпълнението на дейностите по административно обслужване; 

2. осигуряване на равен достъп до административните услуги и информация за 

тях (вида и начина на предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, 

възможностите за предприемане на административни действия пред компетентен 

орган), качествено предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, 

обективност и безпристрастност; 

3. спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на 

личните данни и на раздел VIII при обработване на лични данни при изпълнение на 

дейностите по чл. 36в.  

(5) Декларацията по ал. 4, т. 3 се подава и от всички правоспособни физически 

лица, служители на едноличния търговец или на юридическото лице, които ще 

извършват административно обслужване. 

Чл. 36б. (1) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от 

служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, определен със заповед на 
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изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който 

проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 36а, като: 

1. при изпълнение на изисквания на чл. 36а в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР се 

отбелязва, че правоспособното лице може да извършва дейността по административно 

обслужване; 

2. при неизпълнение на изисквания на чл. 36а правоспособното лице писмено се 

уведомява да отстрани установените недостатъци в определен срок; при 

неотстраняване на недостатъците в определения срок правоспособното лице се 

уведомява, че не може да извършва дейността по административно обслужване. 

(2) Правото за извършване на дейността по административно обслужване 

възниква за правоспособното лице от момента на отбелязване на това обстоятелство в 

регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. 

Чл. 36в. (1) При извършване на административното обслужване лицето по чл. 

36б, ал. 2 приема и обработва заявления и предоставя следните официални документи: 

1. скица на поземлен имот; 

2. скица на сграда; 

3. схема на самостоятелен обект; 

4. удостоверение за наличие или липса на данни.  

(2) Лицето по чл. 36б, ал. 2 може да приема и заявления за извършване на 

изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти. 

Чл. 36г. (1) При приемане и регистриране на заявление за услуга лицето по чл. 

36б, ал. 2 спазва изискванията на раздел III, които са относими към конкретната услуга, 

с изключение на разпоредбите относно уведомяването. 

(2) При изпълнение и предоставяне на услуги лицето по чл. 36б, ал. 2 спазва 

изискванията на раздел IV и раздел VII, които са относими към конкретната услуга, с 

изключение на разпоредбите относно уведомяването. 

(3) При изпълнение на дейността по административно обслужване лицето по 

чл. 36б, ал. 2 е длъжно: 

1. да спазва принципите на административното обслужване: осигуряване на 

равен достъп до административните услуги и информация за тях – вида и начина на 

предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, възможностите за 

предприемане на административни действия пред компетентен орган; качествено 

предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, обективност и 

безпристрастност; 

2. да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на 

личните данни и на раздел VIII. 

(4) Лицето по чл. 36б, ал. 2 предоставя официалните документи на хартиен 

носител, подписва ги и полага печат. Печатът се изработва за сметка на лицето по чл. 

36б, ал. 2 по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. 

(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2 няма право да извършва редакции в предоставяните 

официални документи.  

(6) Лицето по чл. 36б, ал. 2 архивира и съхранява преписките по заявленията, 

които са приключени – на хартия или в цифров вид.  

(7) При промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36а, ал. 3 лицето по чл. 

36б, ал. 2 е длъжно да уведоми незабавно писмено изпълнителния директор на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър.  

(8) Обстоятелствата по предходната алинея се отбелязват в регистъра по чл. 

12, т. 8 от ЗКИР.  

Чл. 36д. За извършване на административното обслужване на лицето по чл. 36б, 

ал. 2 се предоставя достъп до административната информационна система – 

разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните 

регистри, заявяване на услугите по чл. 36в и получаване на резултатите от изпълнените 

услуги. 
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Чл. 36е. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър осъществява 

контрол на лицето по чл. 36б, ал. 2 за дейността му по този раздел чрез извършване на 

планови проверки и проверки по повод подадени жалби или сигнали от граждани и 

организации, както и по инициатива на служба по геодезия, картография и кадастър или 

браншовите организации на геодезистите. Проверките се извършват от служители, 

определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър. 

(2) За извършване на контрола по ал. 1 лицето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно да 

осигурява съдействие на определените служители, да предоставя необходимите 

документи, данни и справки и да осигурява достъп до помещението/офиса, в който се 

извършва административното обслужване. Достъпът се осигурява след предварително 

уведомление от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При необходимост 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да изисква от лицето по чл. 36б, 

ал. 2 писмени обяснения. 

Чл. 36ж. (1) Дейността на лицето по чл. 36б, ал. 2 по административно 

обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър: 

1. по писмено искане на лицето по чл. 36б, ал. 2; 

2. при напускане на служител на правоспособното юридическо лице или на 

едноличния търговец, когато служителят е единствен в правоспособното юридическо 

лице или едноличния търговец; 

3. при отнемане на правоспособност на лицето по чл. 36б, ал. 2. 

(2) При констатиране неспазване изискванията на този раздел: 

1. при първо нарушение изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър издава заповед, с която дава указания на лицето по чл. 36б, ал. 2 

за поправяне на констатираното нарушение и го уведомява, че при следващо нарушение 

дейността по административно обслужване ще бъде прекратена; 

2. при следващо нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила 

на заповедта по т. 1, дейността на лицето по чл. 36б, ал. 2 по административно 

обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. 

(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се съобщава на правоспособното лице и подлежи на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

(4) Достъпът на лицето по чл. 36б, ал. 2 до административната информационна 

система се прекратява незабавно след прекратяване на дейността му по 

административно обслужване. Прекратяването на дейността се отбелязва в регистъра 

по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2, на което е прекратена дейността по 

административно обслужване, може да подаде ново заявление по чл. 36а, ал. 2, ако 

обстоятелствата, предизвикали прекратяване на дейността, са отстранени." 

 

§ 19. Член 40 се изменя така: 

"Чл. 40. (1) Всяка услуга за предоставяне на официален удостоверителен документ 

може да бъде предоставяна като обикновена или бърза. Сроковете за изпълнение на услугите 

са определени в приложения № 1 и 2.  

(2) Срокът за изпълнение на услугата – изменение на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо 

съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се 

удължава, но с не повече от 14 дни. 

(3) Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на 

регистриране на заявлението, и изтича в края на работния ден на последния ден от срока. 

(4) В срока за изпълнение не се включва времето, необходимо за уведомяване на 

заинтересованите лица за провеждане на административната процедура, свързана със 

заявената услуга. 
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(5) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение 

изисква технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от 

сроковете за всяка една от услугите." 

 

§ 20. В заглавието на раздел VIII се добавя второ изречение: "Мерки и средства за 

защита на личните данни при предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри". 

 

§ 21. Член 42 се изменя така: 

"Чл. 42. (1) В случаите, в които е налице правно основание, посочено в чл. 6, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, на заявителя се предоставят услугите по чл. 7, 

ал. 1 със съдържание съгласно чл. 9 и 10, без ограничения на съдържащите се в тях данни. 

(2) Извън случаите по ал. 1 услугите по чл. 7, ал. 1 се предоставят на заявителя 

без данни за единен граждански номер и адрес на собствениците и носители на други 

вещни права." 

 

§ 22. Създават се чл. 43 и 44: 

"Чл. 43. (1) Лицата, които извършват административно обслужване по реда на 

наредбата, имат право да обработват следните лични данни на потребителите на 

кадастрални услуги: три имена, единен граждански номер, адрес, данни за акт за 

собственост или други вещни права върху недвижимите имоти. Обработването на 

личните данни е единствено за целите на предоставянето на административни услуги и 

извършване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри. 

(2) Лицата по ал. 1 се регистрират в административната информационна 

система, като получават потребителски акаунт. Служител на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, отговарящ за администриране на потребителите, предоставя 

необходимите права за достъп до административната информационна система за 

изпълнение на правомощията на лицата по чл. 36б, ал. 2. 

Чл. 44. Лицата, които във връзка с административното обслужване обработват 

лични данни, са длъжни: 

1. да гарантират поверителността на предоставените им лични данни, 

включително и по отношение действията на техните служители;  

2. да уведомят Агенцията по геодезия, картография и кадастър във всички 

случаи на нарушение на сигурността на предоставените им лични данни в срок до 24 часа 

от узнаването; 

3. да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на 

сигурността на обработваните лични данни;  

4. да изготвят и съхраняват в писмена форма, включително в електронен вид, 

документацията, необходима за доказване на изпълнението на задълженията им, 

произтичащи от приложимото законодателство за защита на личните данни; 

5. след приключване на дейността по административно обслужване да 

унищожат всички лични данни." 

 

§ 23. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба след думата "правомощия" запетаята и 

думите "за които административният орган, получаващ услугата, не събира такса" се 

заличават. 

 

§ 24. Навсякъде в наредбата думите "земеделието и храните" се заменят със 

"земеделието, храните и горите". 

 

§ 25. В § 3 от заключителната разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри (ДВ, бр. 88 от 2017 г.) след думата "RegiX" се поставя запетая и се 

добавя "но не по-късно от 22.11.2018 г.". 
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§ 26. В таблица 1 от приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В "Съдържание на резултата" на ред 2) думата "собствеността" се заменя с 

"единен граждански номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право". 

2. В "Съдържание на резултата" се добавя ред 12) със следното съдържание: 

"12) Данни, създадени въз основа на източниците по чл. 4." 

 

§ 27. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Текстът "За заявяване на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 заявителят със заявлението 

предоставя документи, доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат: 

– документ за самоличност при заявяване на място; 

– документ за собственост или друго вещно право; 

– удостоверение за наследници; 

– пълномощно в случаите на упълномощаване; 

– удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско 

състояние; 

– удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с официален 

документ; 

– разрешение за строеж; 

– разрешение за ползване; 

– друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги." се 

заличава. 

2. Думите "Таблица 8. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР." се заличават. 

3. (Съдържанието на резултата, описано за услугите в таблици 1, 2, 3 които влизат в 

сила след изтичане на срока по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 

Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 

2019 г.). - ДВ, бр. 86 от 2019 г.) Таблици 1, 2 и 3 се изменят, както следва:………………….. 

4. В таблици 4 и 5 относно "Форма на заявяване и необходими документи" под 

думата "Заявление" на нов ред се добавя "Документ/данни за платена такса". 

5. (Съдържанието на резултата, описано за услугите в таблици 6, 7 които влизат в 

сила след изтичане на срока по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 

Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 

2019 г.). - ДВ, бр. 86 от 2019 г.) Таблици 6 и 7 се изменят, както следва:……………. 

6. Таблица 8 се отменя. 

7. (Съдържанието на резултата, описано за услугите в таблици 9 които влизат в сила 

след изтичане на срока по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 

РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните 

регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.). - ДВ, 

бр. 86 от 2019 г.) В таблица 9 се правят следните изменения и допълнения: 

а) относно "Форма на заявяване и необходими документи" думите "Документи от 

заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални 

документи." се заменят с "Документ/данни за платена такса"; 

б) относно "Съдържание на резултата": 

ба) на ред 2) думите "без данни за собствеността" се заличават; 

бб) на ред 3) след думата "заявлението" се добавя "без данни за единен граждански 

номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право". 

8. (Съдържанието на резултата, описано за услугите в таблици 10, 11, 12 и 13, които 

влизат в сила след изтичане на срока по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби 

на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 

2019 г.). - ДВ, бр. 86 от 2019 г.) Таблици 10, 11, 12 и 13 се изменят, както следва:……………… 

9. В таблици 14 и 15 относно "Форма на заявяване и необходими документи" под 

думата "Заявление" на нов ред се добавя "Документ/данни за платена такса". 
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10. Таблица 16 се изменя, както следва:…………………….. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с 

изключение на § 27, т. 3, 5, 7 и 8 относно съдържанието на резултата, описано за услугите в 

таблици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13, които влизат в сила след изтичане на срока по § 4, ал. 2 

от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за 

предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 

2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.). 

 

 Относно ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1225 от 2017 г. за видовете обекти 

по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици 

и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, 

минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол 

(ДВ, бр. 85 от 2017 г.) 

 

Задължени лица по променената Наредба № 8121з-1225 от 2017 г. за видовете обекти по чл. 

23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели 

разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към 

тези мерки и реда за упражняване на контрол съгласно чл.2 от същата са собственици на 

обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, които следва да разработват 

и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Такъв обект са сгради и съоръжения за 

обществено обслужване с капацитет над 200 места за посетители или с разгъната застроена 

площ над 5000 кв.м, както следва: 

- сгради за административно обслужване, а именно сгради на централните и 

териториалните администрации. 

Промените са както следва: 

  § 1. В чл. 3, т. 1 думата "анализ" се заменя с "оценка". 

  § 2. Член 8 се изменя така: 

"Чл. 8. Контролът по тази наредба се осъществява чрез извършване на проверки в 

обектите по чл. 2 от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), органите на 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) или съвместно от органите на МВР и 

ДАНС съобразно тяхната компетентност." 

  § 3. Създават се чл. 8а – 8д: 

"Чл. 8а. (1) Проверките, извършвани съвместно от органите на МВР и ДАНС, са 

планови и инцидентни. 

(2) Плановите проверки се извършват по одобрен от председателя на ДАНС и 

съгласуван с министъра на вътрешните работи годишен план, изготвен въз основа на 

анализ на риска. 

(3) Инцидентните проверки се извършват при необходимост по решение на 

контролните органи по ал. 1, както и въз основа на сигнал.  

Чл. 8б. (1) Проверките, извършвани съвместно от органите на МВР и ДАНС, се 

назначават със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и председателя на 

ДАНС или оправомощени от тях длъжностни лица, в която се посочват: 

1. проверяваният обект по чл. 2; 

2. обхватът и продължителността на проверката; 

3. председателят и членовете на комисията по проверката; 

4. редът за докладване на резултатите от проверката. 

(2) При извършване на съвместни планови проверки за председател на комисията по 

проверката се определя служител на ДАНС. 
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(3) При извършване на съвместни инцидентни проверки за председател на комисията 

по проверката се определя служител на ведомството, по чиято инициатива се извършва 

проверката или което е получило сигнала. 

Чл. 8в. Разходите, свързани с извършването на проверките по чл. 8, са за сметка 

на всяко от ведомствата. 

Чл. 8г. При извършване на проверката на длъжностните лица се представят всички 

изискани документи, сведения и справки, свързани с изпълнение на задълженията за 

разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма. 

Чл. 8д. (1) За всяка извършена проверка се съставя протокол (приложение № 1), 

екземпляр от който се предоставя на ръководителя на обекта или на негов представител. 

(2) При извършване на проверки от органите на МВР или ДАНС протоколът се 

съставя в два екземпляра – по един за МВР или ДАНС и за проверявания обект по чл. 2. 

(3) При извършване на съвместни проверки от органите на МВР и ДАНС протоколът 

се съставя в три екземпляра – по един за МВР, ДАНС и проверявания обект по чл. 2. 

(4) Отказът на лицето по ал. 1 да приеме протокола се удостоверява с подписа 

поне на един свидетел, като в протокола се отбелязват трите имена, ЕГН и адресът му. В този 

случай протоколът се смята за връчен на лицето по ал. 1." 

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата "разпореждания" се добавя "(приложение № 2)", а в края на 

изречението се поставя запетая и се добавя "които се издават от председателя на комисията по 

проверката". 

2. В ал. 2 думите "автоматизирана информационна система" се заменят с "Географска 

информационна система "Управление при кризи". 

  § 5. Приложението към досегашния чл. 8, ал. 3 става приложение № 1 към чл. 8д, 

ал. 1 и се изменя  

§ 6. Създава се приложение № 2 към чл. 9, ал. 1. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, в сила от 12.11.2019 г. 

   

§ 1. В чл. 4, ал. 2 т. 2.4 се изменя така: 

"2.4. информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане 

в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и 

имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и 

регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;". 

  § 2. В чл. 17 ал. 3 се изменя така: 

"(3) Издаденото разрешение за ползване или отказът за издаването му се връчва 

лично на възложителя или упълномощено от него лице, или чрез лицензиран пощенски 

оператор при посочване в искането по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1." 

  § 3. В чл. 19а се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до органа, 

издал разрешението за строеж, по образец приложение № 1." 
2. Алинея 3 се изменя така: 

"(3) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 

строеж четвърта или пета категория към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 

1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, 

или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; 

3. разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно; 
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4. протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на 

достигнатите контролирани нива – прилага се служебно; 

5. акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква; 

6. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на 

строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

7. информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в 

експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и 

имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и 

регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър; 

8. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура, когато такива са необходими; 

9. технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за 

енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за 

енергийната ефективност; 

10. актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в 

експлоатация; 

11. документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път." 

3. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 

строеж по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите към заявлението по ал. 1 се 

прилагат документите по ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, с изключение на случаите, когато 

по желание на възложителя е сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор." 

  § 4. В чл. 19б се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1, т. 1 след думите "въвеждане в експлоатация" се добавя "по образец 

приложение № 2". 

2. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказът за 

издаването му се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице, или чрез 

лицензиран пощенски оператор." 

  § 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така:  

"(4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти са: 

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях – 10 години; 

2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на 

сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години; 

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 7 години; в агресивна среда – 5 години; 

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 

и 3 – 5 години; 

5. за вътрешни инсталации на сгради – 7 години; при основен ремонт и 

реконструкция – 5 години; 

6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години; 

7. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци – 7 години; 

8. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура – 10 години; 

9. за автомагистрали и скоростни пътища – 7 години; за републикански пътища от I и 

II клас – 5 години; за републикански пътища III клас – 4 години; при основен ремонт и 
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реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа – 3 години; за останалите 

пътища и улиците – 3 години; при основен ремонт и реконструкция – 2 години; 

10. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици – 12 години; при основен 

ремонт и реконструкция – 6 години; 

11. за железопътни магистрали и железопътни линии – 13 години; при основен 

ремонт и реконструкция – 10 години; 

12. за съоръжения за железопътни магистрали и железопътни линии – 13 години; при 

основен ремонт и реконструкция – 8 години; 

13. за самолетни писти – 13 години; при основен ремонт и реконструкция – 10 

години; 

14. за съоръжения за самолетни писти – 13 години; при основен ремонт и 

реконструкция – 8 години; 

15. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи 

– 10 години; при основен ремонт и реконструкция – 8 години; 

16. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи – 10 години; при 

основен ремонт и реконструкция – 8 години." 

2. Създава се ал. 5: 

"(5) Определените в ал. 4 минимални гаранционни срокове не се прилагат за 

технологично оборудване – машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска 

сделка и имат гаранционна карта. За тях се прилагат гаранционните срокове на 

производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на 

пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на 

гаранционната отговорност, а за строителя, който ги е монтирал – гаранционният срок на 

обекта, където е монтирано." 

  § 6. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя. 

  § 7. Създава се приложение № 1 към чл. 19а, ал. 1: 

§ 8. Създава се приложение № 2 към чл. 19б, ал. 1, т. 1: 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 9. Наредбата се прилага за сключени договори между възложителя и 

изпълнителя за съответните строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти след влизането й в сила. 

  § 10. Строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до 

влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 

територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), се въвеждат в експлоатация по досегашния ред. 

  § 11. До предаване на специализираните карти и регистри на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър строежите, които не са обект на кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз 

основа на удостоверение, издадено от общинската администрация, за изпълнено 

задължение по § 36 oт преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.). 

  § 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 

Относно ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 92 от 22.11.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 на НС от 15.11.2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за 

непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия 

  

  С постановлението е одобрени трансфери по бюджетите на общини от Област 

Велико Търново, както следва:  
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14. трансфер по бюджета на Община Велико Търново в общ размер 520 350 лв., от 

които: 

а) за възстановяване на път VTR 3005 /път І-4 Севлиево – Велико Търново/ – с. 

Ветринци на територията на община В. Търново – 56 924 лв.; 

б) за възстановяване на улици в с. Ветринци – улица с ОК 51 – ОК 103 – ОК 104 – ОК 

115 – източно от сградата на кметството, и улица с ОК 32 – ОК 13 – ОК 14 – ОК 16 – ОК 27 – 

ОК 28 – западно от сградата на кметството – 16 004 лв.; 

в) за възстановяване на път VTR 2002 /път ІІІ-303 Пушево – Шемшево /път 

GAB/3110/ в участъка от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево, на територията на община В. 

Търново – 248 720 лв.;  

г) за възстановяване на път GAB 3110 / път ІІІ-303, Пушево – Дряново/Керека – 

граница общини (Дряново – Велико Търново) – Шемшево – Велико Търново, в участъка от км 

8+300 през с. Шемшево до км 12+400 – 198 702 лв.; 

15. трансфер по бюджета на Община Горна Оряховица в общ размер 901 158 лв., 

от които: 

а) за ремонт на покрива на МБАЛ "Св. Иван Рилски – Горна Оряховица" – ЕООД, гр. 

Горна Оряховица – 581 158 лв.; 

б) за възстановяване на ул. Янтра, ул. Пирин, ул. Цар Освободител и ул. Хаджи 

Димитър, с. Драганово – 150 000 лв.; 

в) за възстановяване на ул. Райко Даскалов, ул. Черно море, ул. Мир и ул. Родопи, с. 

Долна Оряховица – 170 000 лв.; 

16. трансфер по бюджета на Община Лясковец в общ размер 190 581 лв., от които: 

а) за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в с. Добри дял, на 

ул. Славяни между о.т. 298 – 136 – 85 030 лв.; 

б) за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в промишлената 

зона "Честово", гр. Лясковец, на ул. Максим Райкович, между о.т. 757 – 771 – 105 551 лв.; 

17. трансфер по бюджета на Община Свищов за възстановяване на улична 

инфраструктура – ул. Хаджи Димитър и част от ул. П. Р. Славейков, част от ул. Стара планина 

(при жп прелез) и мост над дерето на ул. Камчия, с. Морава – 199 588 лв.; 

 

Относно ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 20.11.2019 г. за изменение и допълнение 

на нормативни актове на Министерския съвет 

  

  С § 1. в КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, 

приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. , се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. На редове 4, 14, 17, 20, 24, 64, 73, 77, 92, 96, 103, 110, 111а, 123, 128, 147, 156, 170, 

180, 194, 217, 221, 230, 240, 244 и 250, в колона "Наименование на длъжността" думите "в 

Комисията за финансов надзор" и запетаята след тях се заличават. 

 

2. На редове 4, 14, 17, 20, 24, 64, 73, 77, 92, 96, 103, 110, 111а, 123, 128, 147, 156, 170, 

180, 194, 217, 221, 230, 240, 244, 250, в колона "Наименование на длъжността" думите "в 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество" се заменят с "в Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". 

 

3. Навсякъде в Класификатора думите "в Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси" и запетаята след тях се заличават. 

 

4. Създава се ред 4а: ………………. 

  5. На редове 5, 15, 21, 25, 65, 78, 93, 97, 104, 111, 111а, 129, 148, 157, 171, 181, 222, 231, 

241, 245, 251, в колона "Наименование на длъжността" думите "в Комисията за енергийно и 

водно регулиране и" се заличават. 
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…………………………………………   

8. На ред 18: 

а) в колона "ранг" думите "V старши" се заличават; 

б) в колона "Вид правоотношение" думата "служебно" се заменя с "трудово". 

…………………………………………………… 

 

19. Създава се ред 41а: 

 41а. 4 Ръководно 

ниво 4А 

Секретар на община с 

население над 50 000 

души 

магистър II 

младши 

5 

години 

служебно 

  …………………………………………….. 

26. Създава се ред 61а: 

 61а. 5 Ръководно 

ниво 5А 

Секретар на община с 

население до 50 000 

души и на район 

магистър IIІ 

младши 

4 

години 

служебно 

  ………………………………………   

  

41. Създава се ред 114к: 

 114к. 5 Експертно 

ниво 1Б 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност І степен 

бакалавър ІІ 

младши 

4 

години 

служебно 

  …………………………………………….   

   

55. Създава се ред 162ж: 

 162ж. 6 Експертно 

ниво 2 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност ІІ степен 

бакалавър ІІІ 

младши 

3 

години 

служебно 

 …………………………………….  

61. Създава се ред 210е: 

 210е. 7 Експертно 

ниво 3 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност ІІІ степен 

бакалавър IV 

младши 

2 

години 

служебно 

…………………………….. 

73. Създава се ред 238е: 

 238е. 8 Експертно 

ниво 4 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност ІV степен 

бакалавър ІV 

младши 

1 

година 

служебно 

  …………………………………………………… 

80. Създава се ред 277г: 

 277г. 9 Експертно 

ниво 5 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност V степен в 

териториалната 

администрация и в 

териториалните звена на: 

централната 

администрация, 

администрациите на 

структурите, отчитащи се 

бакалавър ІV 

младши  

1 

година 

служебно 
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пред Народното събрание 

и Държавен фонд 

"Земеделие" 

 ………………………………………. 

  

82. Създава се ред 287в: 

 287в. 10 Експертно 

ниво 6 
Експерт по мрежова и 

информационна 

сигурност VІ степен в 

териториалната 

администрация и в 

териториалните звена 

на: централната 

администрация, 

администрациите на 

структурите, отчитащи 

се пред Народното 

събрание и Държавен 

фонд "Земеделие" 

бакалавър V 

младши  

не се 

изисква 

служебно 

  ……………………………. 

 

84. Създава се ред 295а: 

 295а. 11 Експертно 

ниво 7 

Инспектор в 

инспекторат по чл. 46 

от Закона за 

администрацията 

магистър V 

младши 

не се 

изисква 

служебно 

  …………………………………………. 

 

С § 2. в НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА 

ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, приета с Постановление № 129 на 

Министерския съвет от 2012 г., се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 3, ал. 5 след думата "администрации" се поставя запетая и се добавя "както и 

длъжностите в областта на информационните технологии по чл. 7а, ал. 1 – 10". 

2. В чл. 7 ал. 14 се изменя така: 

"(14) Длъжността "държавен инспектор в Главния инспекторат" е свързана с 

осъществяване на административен контрол по прилагане на нормативните и 

вътрешноведомствените актове, изготвяне на предложения за отстраняване на констатирани 

нарушения и за подобряване дейността на администрацията, извършване на проверки на 

инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията с цел оценка на дейността им, както и 

тяхното методическо подпомагане, координиране и подпомагане на изпълнението на 

държавната антикорупционна политика, осъществяване на контрол и извършване на проверки 

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, разглеждане на сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, 

изготвяне на анализи и предложения за усъвършенстване на административния контрол с цел 

ефективност, прозрачност в управлението и предотвратяване на корупцията. Държавният 

инспектор в Главния инспекторат прави предложения за търсене на дисциплинарна 

отговорност. При констатирани нарушения в предвидените в нормативен акт случаи съставя 

акт за установяване на административно нарушение. Държавният инспектор в Главния 

инспекторат носи отговорност за действията си пред министър-председателя." 

3. В чл. 7а: 

а) създава се нова ал. 10: 

"(10) Длъжността "експерт по мрежова и информационна сигурност" е свързана 

с наблюдение за спазване на вътрешните правила за мрежова и информационна 

сигурност за дейности, свързани с администриране, експлоатация и поддръжка на 
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хардуер и софтуер, и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, 

стандартите и политиките в тази област."; 

б) досегашната ал. 10 става ал. 11; 

в) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея: 

аа) в т. 2 основният текст се изменя така: 

"2. длъжностите "системен администратор II степен", "системен администратор 

III степен" и "системен администратор IV степен" се прилагат във:"; 

бб) създава се т. 4: 

"4. длъжностите "системен администратор V степен" и "системен 

администратор VI степен" се прилагат в териториалните звена на структурите по чл. 38, т. 3 

от ЗМВР и по чл. 84 и 87 от ПУДМВР с район на действие извън територията на гр. София." 

4. Създава се чл. 7б: 

"Чл. 7б. (1) Длъжността "държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за 

администрацията" е свързана с осъществяване на административен контрол по прилагане на 

нормативните и вътрешноведомствените актове, изготвяне на предложения за отстраняване на 

констатирани нарушения и за подобряване дейността на администрацията, разглеждане на 

сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, изготвяне на анализи и 

предложения за усъвършенстване на контрола, осъществяване на контрол и извършване на 

проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. Държавният инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за 

администрацията прави предложения за търсене на дисциплинарна отговорност. При 

констатирани нарушения в предвидените в нормативен акт случаи съставя акт за установяване 

на административното нарушение. Държавният инспектор носи отговорност за действията си 

пред органа на власт. 

(2) Длъжността "главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за 

администрацията" е свързана с осъществяване на административен контрол по прилагане на 

нормативните и вътрешноведомствените актове, разглеждане на сигнали по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, осъществяване на контрол и извършване на проверки 

по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, изготвяне на предложения за отстраняване на констатирани нарушения и за 

подобряване дейността на администрацията. Главният инспектор в инспекторат по чл. 46 от 

Закона за администрацията прави предложения за търсене на дисциплинарна отговорност. При 

констатирани нарушения в предвидените в нормативен акт случаи съставя акт за установяване 

на административно нарушение. Главният инспектор носи отговорност за действията си пред 

органа на власт. 

(3) Длъжността "старши инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за 

администрацията" е свързана с осъществяване на административен контрол по прилагане на 

нормативните и вътрешноведомствените актове. Старшият инспектор в инспекторат по чл. 46 

от Закона за администрацията участва в разглеждане на сигнали по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс и Закона за противодействие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобитото имущество, в контрола по прилагане на антикорупционните мерки и 

в проверки като част от проверяващ екип. Старшият инспектор носи отговорност за действията 

си пред органа на власт. 

(4) Длъжността "инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията" е 

свързана с осъществяването на административния контрол по прилагане на нормативните и 

вътрешноведомствените актове, както и със събирането, обработването и систематизирането 

на информация във връзка с контролната дейност. Инспекторът в инспекторат по чл. 46 от 

Закона за администрацията участва в екипи за извършване на планови и извънпланови 

проверки, като подпомага инспектори от по-високи длъжностни нива." 

5. Създава се чл. 7в: 

"Чл. 7в. (1) Длъжността "държавен инспектор по разследване във връзка с 

безопасността в транспорта" е свързана с организиране и осъществяване на разследване на 

транспортни събития, произшествия и инциденти за установяване на обстоятелства, причини 

за възникване, допринасящи фактори и разработване на препоръки за предотвратяване на 

възникване на аналогични събития. Държавният инспектор по разследване във връзка с 
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безопасността в транспорта организира и ръководи разработването на окончателни доклади 

във връзка с предприетите разследвания. 

(2) Длъжността "главен инспектор по разследване във връзка с безопасността в 

транспорта" е свързана с извършване и организиране по направления на разследване на 

транспортни събития, произшествия и инциденти за установяване на причините за тяхното 

реализиране и разработване на препоръки за предотвратяване на тяхното възникване по 

аналогични причини. Главният инспектор по разследване във връзка с безопасността в 

транспорта участва в разработване на окончателен доклад от разследването. 

(3) Длъжността "старши инспектор по разследване във връзка с безопасността в 

транспорта" е свързана с извършване, а при необходимост – и с организиране по направления 

на разследване на транспортни събития, произшествия и инциденти за установяване на 

причините за тяхното реализиране и разработване на препоръки за предотвратяване на тяхното 

възникване по аналогични причини. Старшият инспектор по разследване във връзка с 

безопасността в транспорта участва в разработване на раздели от окончателен доклад по 

разследването. 

(4) Длъжността "инспектор по разследване във връзка с безопасността в транспорта" 

е свързана с извършване по направления на разследване на транспортни събития, 

произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата за тяхното реализиране и 

разработване на препоръки за предотвратяване на тяхното възникване по аналогични причини. 

Инспекторът по разследване във връзка с безопасността в транспорта участва в разработването 

на раздели от окончателен доклад по разследването. 

(5) Длъжността "инспектор по безопасност и регулиране в Изпълнителна агенция 

"Железопътна администрация" е свързана със: осъществяването на контрол на безопасността в 

железопътния транспорт; издаването на разрешения за въвеждане в експлоатация на обекти от 

железопътната инфраструктура, както и на железопътни превозни средства; извършването на 

надзор над строителните обекти при изграждането на железопътната инфраструктура за 

спазване на европейските и националните правила за безопасност и на изискванията за 

оперативна съвместимост на националната жп мрежа и подвижен състав с европейската жп 

мрежа; оценка на риска при съществени промени на обектите на железопътния транспорт и 

тяхната експлоатация; надзор върху системите за управление на безопасността на 

железопътните предприятия, проверка на условията за издаване на лицензи и регулиране на 

достъпа до железопътния пазар. Длъжността се степенува в четири групи, подредени в 

низходящ ред – съответно "държавен инспектор по безопасност и регулиране", "главен 

инспектор по безопасност и регулиране", "старши инспектор по безопасност и регулиране" и 

"инспектор по безопасност и регулиране", като се вземат предвид обхватът и обемът на 

изпълняваната от тях дейност." 

6. В чл. 8: 

а) в ал. 1 след думата "управлението" се добавя "и изпълнението"; 

б) в ал. 2 думата "управление" се заменя с "управлението и изпълнението"; 

в) в ал. 4 т. 1 се изменя така: 

"1. административните структури, които изпълняват функциите по управление, 

мониторинг и контрол на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в т.ч. 

Централното координационно звено, Сертифициращите органи, Одитните органи, 

управляващите органи и междинните звена на оперативните програми на Европейския съюз и 

Отговорния орган по Европейския интеграционен фонд (ЕИФ);" 

г) в ал. 5: 

аа) в изречение първо думите "Оперативна програма "Техническа помощ" и запетаята 

пред тях се заличават; 

бб) в изречение второ думите "свързани с организацията и управлението на" се 

заменят с "по" и запетаята пред тях се заличава; 

д) в ал. 6 думите "свързани с организацията и управлението" и запетаята след тях се 

заличават; 

е) алинея 7 се изменя така: 
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"(7) Необходимите щатни бройки за заемане на длъжността по ал. 1 се определят 

с устройствените правилници на съответните администрации, когато функциите на 

длъжността са свързани с управление и изпълнение на програми." 

7. В чл. 9 се създава ал. 6: 

"(6) Длъжността "главен специалист по разследване във връзка с безопасността в 

транспорта" е свързана със събиране на информация относно обстоятелствата, при които се 

реализират произшествия и инциденти, и информация, свързана с функционирането на 

транспортните системи. След обработка на тази информация главният специалист по 

разследване във връзка с безопасността в транспорта я прилага за определяне на допринасящи 

фактори, свързани с реализиране на транспортни събития." 

8. В чл. 11: 

а) в ал. 2 думите "В длъжностното разписание" се заменят с "Длъжностното 

разписание отразява утвърдената организационно-управленска структура, като в него"; 

б) създава се нова ал. 3: 

"(3) Определянето на длъжности на непълно работно време при намален обем на 

функциите се извършва въз основа на писмен мотивиран доклад."; 

в) досегашната ал. 3 става ал. 4; 

г) създава се ал. 5: 

"(5) За осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на 

проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове или от други международни финансови институции и донори, с бенефициент – 

администрация на изпълнителната власт, се създава допълнително поименно разписание 

на длъжностите за всеки проект съгласно приложение № 3 за назначените служители по 

срочно трудово правоотношение за срока на съответната дейност по проекта, ако техните 

възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния 

проект." 

9. Създават се чл. 14 и 15: 

"Чл. 14. (1) Промени в длъжностното разписание се предлагат само с писмен 

мотивиран доклад. 

(2) Длъжностите могат да се трансформират в други длъжности чрез изменение 

на длъжностното разписание, при обоснована необходимост, свързана с наличието на 

едно или повече от следните условия: 

1. адекватно изпълнение на функциите на административната структура или 

звено; 

2. по-добро изпълнение на целите на административната структура или звено; 

3. промяна в организацията и/или в обема на работа. 

(3) Критериите по ал. 2 се прилагат и при трансформиране на заети длъжности в 

по-високо длъжностно ниво. 

(4) Разпоредбите на ал. 2 и 3 не се прилагат, когато е налице уредба в специален 

нормативен акт. 

Чл. 15. (1) Определянето на ключови длъжности в административната 

структура се извършва въз основа на методиката съгласно приложение № 4. 

(2) Актуализиране на ключовите длъжности може да се извършва при: 

1. приемане на нови стратегически документи, съдържащи промяна в 

приоритетите по отношение на дейността на административната структура – за всички 

ключови длъжности; 

2. промени в нормативната уредба, водещи до промяна на функциите на 

структурните звена в администрацията и/или структурни промени в администрацията, 

свързани с организацията на работа – за ключовите длъжности в засегнатите звена." 

10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така: 

"§ 7. Предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в 

администрацията се внасят за разглеждане от Министерския съвет от председателя на Съвета 

за административната реформа. Предложения за включване в Класификатора на длъжностите в 

администрацията на длъжности, предвидени в специален закон, се правят от администрациите 

в едномесечен срок от обнародването му." 
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11. (В сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 

се изменя така: "Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 

12. (В сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3 

се изменя така: "Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 

 ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 
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1 В колона 16 "Други" може да се въвежда информация за размера на 

допълнителните възнаграждения с постоянен характер и за брутната месечна заплата на 

органите на изпълнителната власт или друга информация, необходима за нуждите на 

съответната административна структура. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: 

 № 

по 

ред 

Показатели Численост 

на 

персонала 

(бр.) 

Сума на 

индивидуалните 

основни месечни 

заплати (в лв.) 

Сума на 

брутната 

месечна 

заплата 

(само за 

редове 1, 2 

и 3) 

1. Общо    

2. Изборни длъжности и органи по 

чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 

администрацията, техните 
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заместници, а за общинските 

администрации – и кметските 

наместници 

3. Политически кабинет на 

министър-председателя, заместник 

министър-председател, министър 

   

4. Длъжности на пряко подчинение 

на органа на власт 

   

5. Обща администрация    

6. Специализирана администрация    

Ръководител на звеното по човешки ресурси: 

Ръководител на финансовото звено: 

Главен секретар/секретар на община/постоянен секретар на отбраната/административния 

секретар на Министерството на вътрешните работи/постоянен секретар на Министерството 

на външните работи 

  

13. (В сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Създава се приложение № 3 към чл. 

11, ал. 5: 

"Приложение № 3 към чл. 11, ал. 5 

УТВЪРЖДАВАМ: 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ИЛИ ОТ ДРУГИ 

МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДОНОРИ, С БЕНЕФИЦИЕНТ – 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 
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Ръководител на проект: 

Ръководител на звеното по човешки ресурси: 

Ръководител на финансовото звено:  

  

14. Създава се приложение № 4 към чл. 15, ал. 2: 

"Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2 

Методика за определяне на ключови длъжности 

Методиката се прилага за определяне на ключовите длъжности в административната 

структура, за които може да се осъществява споделено изпълнение при условията и по реда 

на чл. 84а от Закона за държавния служител. Определянето на ключови длъжности по 

същество представлява идентифициране на длъжностите по смисъла на § 1, т. 2 от 

допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител, които оказват значително 

влияние върху резултатите и ефективността и за които е необходимо да се осигури 

приемственост.  

Процесът за определяне на ключовите длъжности в административната структура 

включва три етапа: 

Етап "Подготвителен" – идентифицира дейностите в дадено структурно звено, 

които имат най-голямо значение за постигането на относимите стратегически цели и 

възложените функции на административната структура.  

За целта се извършва преглед на съответните документи, например: програмата на 

правителството в частта й, свързана с ангажиментите на съответната администрация; други 

относими стратегически документи; устройствен правилник; функционални характеристики на 

структурните звена; длъжностни характеристики за длъжностите в съответното звено и др. 

Етап "Изследване" – определят се отговорностите на длъжностите в структурното 

звено за изпълнение на дейностите, изведени в предходния етап. Отговорностите се определят 

на базата на съдържанието на съответните длъжностни характеристики, а не на длъжностното 

наименование.  

Изследването се извършва от фокус-групи, включващи ръководители и експерти от 

структурното звено. Попълва се матрица за определяне на ключовите длъжности, като за всяка 

длъжност се посочва на кои критерии отговаря. 

 Матрица за определяне на ключовите длъжности в дирекция ………………………… 

Критерии за ключовост  Длъжност 

1 

Длъжност 

2 

Длъжност 

3 

Длъжността е критично важна за постигане на 

стратегическите цели на администрацията. 

   

Длъжността е критично важна за изпълнението на 

основните функции на администрацията. 

   

Длъжността е критично важна за постигането на 

целите на структурното звено. 

   

Длъжността е критично важна за изпълнението на 

функциите на структурното звено. 

   

Длъжността има директно влияние върху резултатите 

на структурното звено. 

   

Длъжността е единствена такава в структурното звено. 
   

Длъжността изисква високоспециализирани знания и 
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умения, които могат да се придобият само чрез 

продължително учене. 

Длъжността трудно може да бъде заета чрез външен 

подбор. 

   

   

Етап "Оценка" – включва количествена оценка на длъжности, определени в етап 2. 

На базата на информацията, събрана с попълнените матрици, се изчислява т.нар. "ниво на 

ключовост" за всяка от съдържащите се в нея длъжности.  

Оценката използва посочените в т. 2 критерии, като всеки от тях има коефициент на 

тежест: 

 № 

по 

ред 

Критерии за ключовост Коефициент на 

тежест 

1. Длъжността е критично важна за изпълнението на основните 

функции на администрацията. 

5 

2. Длъжността е критично важна за постигане на стратегическите 

цели на администрацията. 

4 

3. Длъжността е критично важна за изпълнението на функциите на 

структурното звено. 

3 

4. Длъжността е критично важна за постигането на целите на 

структурното звено. 

2 

5. Длъжността има директно влияние върху резултатите на 

структурното звено. 

1 

6. Длъжността е единствена такава в структурното звено. 1 

7. Длъжността изисква високоспециализирани знания и умения, 

които могат да се придобият само чрез продължително учене. 

1 

8. Длъжността трудно може да бъде заета чрез външен подбор. 1 

   

Нивото на ключовост на длъжността е сумата от оценките по тези критерии, като 

минималната стойност е 0, а максималната – 18. За да бъде включена в списъка с ключови 

длъжности, длъжността трябва да събере минимум 6 точки.  

Оценката се прави от ръководителя на съответното структурно звено. По 

отношение на критерии 6, 7 и 8 се провеждат консултации със звеното по управление на 

човешките ресурси.  

Звеното по управление на човешките ресурси изготвя обобщен списък на 

ключовите длъжности, който се утвърждава от органа по назначаването." 

    

С § 3. в НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

СЛУЖИТЕЛИ, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г., се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 6, ал. 1 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5".  

2. Създава се чл. 11а: 

"Чл. 11а. В споразумението по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител се 

определя кой от органите по назначаване издава служебната книжка, коя администрация я 

съхранява, както и редът за нанасяне на данните в нея и за вписване на обстоятелствата по чл. 
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6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9, ал. 1, когато се отнасят до правоотношението с администрацията, която не 

съхранява книжката." 

3. Раздел Va "Ползване на платения годишен отпуск" с чл. 26а – 26е се отменя. 

4. В чл. 27:  

а) създава се нова ал. 6: 

"(6) В споразумението по чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител се 

определя разпределението на средствата за представително облекло между двете 

администрации.";  

б) досегашната ал. 6 става ал. 7.  

5. В чл. 35, ал. 1 думите "въз основа на годишен график, утвърден от 

ръководителя на приемащата администрация, при спазване на условията и реда на 

раздел Vа" се заменят със "за срока на командироването в приемащата администрация".  
6. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1: 

а) в образеца на стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22, стр. 24 и стр. 25, в колона 1 

"Наименование на администрацията и категория" думите "и категория" се заличават;  

б) в образеца на стр. 26 думите "чл. 395, ал. 4" се заменят с "чл. 512, ал. 5"; 

в) в образеца на стр. 32 думите "ал. 1 – 5" се заменят с "ал. 1 – 7"; 

г) в образеца на стр. 34 и 35 думите "категория администрация" се заменят с 

"наименование на администрацията"; 

д) създава се образец на стр. 38: 

име 
 

бащино 
 

Придобитият ранг не се запазва 

Длъжност Ранг Основание, документ, номер, дата Подпис 

и печат 

1 2 3 4 

 е) създава се образец на стр. 39: 

 фамилно 
 

ЕГН 
 

Придобитият ранг не се запазва 

Длъжност Ранг Основание, документ, номер, дата Подпис и печат 

1 2 3 4 

  

ж) създава се образец на стр. 40: 

 Време, което не се признава за професионален опит/служебен стаж 

Наименование на администрацията Времетраене от – до Подпис и печат 

      

  

7. (В сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) В приложение № 4 към чл. 10, ал. 2, 

в наименованието на колона 2 от образеца думите "и категорията" се заличават. 

   

  С § 4. В НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА 

СЛУЖБА, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2011 г. , се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2: 

а) в ал. 3 думите "по ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 7" се заменят с "по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6"; 

б) в ал. 4 след думите "по чл. 7, ал. 1" се поставя запетая и се добавя "3". 
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2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1: 

а) в т. 1 думите "чл. 7, ал. 1 и 4" се заменят с "чл. 7, ал. 1, 3 и 4"; 

б) точка 2 се изменя така: 

"2. декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по 

назначаването, за наличие на обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона 

за държавния служител или по специален закон;". 
3. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 4: 

а) точка 5 се изменя така:  

"5. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата 

или общината в органи на управление или контрол на търговски дружества с държавно 

или общинско участие в капитала или на юридически лица, създадени със закон, в 

съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на 

управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, освен 

в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия."; 
б) в текста след т. 5 думите "на основание чл. 7, ал. 1 и 2" се заменят с "на основание 

чл. 7, ал. 1, 3 и 4".  

4. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 думите "документ за самоличност" се 

заличават. 

   

С § 5. в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, приета 

с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. , се правят следните изменения 

и допълнения:  

1. В чл. 30: 

а) в ал. 2 след думите "по-висока" се добавя "експертна", думите "до началник-

отдел включително" се заличават, а думите "минимален ранг и" се заменят с 

"минимален ранг или"; 

б) в ал. 3 думата "вакантната" се заменя със "свободната" и се създава изречение 

второ: "В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока 

експертна длъжност конкурентният подбор се ограничава само в рамките на съответното 

структурно звено." 

2. В чл. 31, ал. 3 след думите "свободната длъжност" се добавя "или заетата 

експертна длъжност". 

3. В чл. 32: 

а) в ал. 2 в началото се добавя "При конкурентен подбор за свободна длъжност"; 

б) създава се ал. 3:  

"(3) При конкурентен подбор за заета експертна длъжност, в случай че органът 

по назначаването не одобри предложения служител по ал. 1, длъжността не се 

трансформира." 

  

  С § 6. в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ, в чл. 6 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думите "в размер на" се добавя "25 % от". 

2. В ал. 2 след думите "в размер на" се добавя "25 % от". 

  

  С § 7. в НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. , 

се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 7, ал. 6 думите "ал. 1 – 9" се заменят с "ал. 1 – 10". 

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 4: 

"4. "Последна годишна оценка на изпълнението на длъжността" е оценката от 

последното годишно оценяване в администрацията." 
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  С § 8. в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. За определяне на 

национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г., 

в чл. 27, ал. 1 след думите "НАТУРА 2000" се поставя запетая и се добавя "Държавна агенция 

"Електронно управление". 

  

  С § 9. в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. , в чл. 

77а се създава ал. 7: 

"(7) Дирекция "Добро управление" осъществява функции по програмиране и 

координиране на дейностите, свързани с разработването на Оперативна програма "Електронно 

управление и техническа помощ" за програмен период 2021 – 2027 г." 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 10. На служителите, назначени за първи път на държавна служба на 1 януари 

2020 г. или по-късно, се издават служебни книжки в съответствие с измененията и 

допълненията в образеца по приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за служебното 

положение на държавните служители, направени с това постановление. 

  § 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник" с изключение на § 2, т. 11 – 13 и § 3, т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за електронното управление, в сила от 

29.11.2019 г. 

 

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

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Този закон урежда обществените отношения между административните 

органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на 

административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи 

между административните органи." 

2. Създава се нова ал. 4: 

"(4) Този закон не се прилага за Министерството на отбраната, Министерството 

на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция 

"Разузнаване", Държавна агенция "Технически операции", Служба "Военна информация" и 

Националната служба за охрана, освен в случаите на предоставяне на административни 

услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните 

органи." 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

 

С § 2. в чл. 4, ал. 3 думите "на ръка" се заменят с "на хартиен носител", а думите "или 

се предоставят на хартиен носител" се заличават. 

 

С § 3. в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) При заявяването на съответната електронна административна услуга лицата 

по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват възможност на гражданите и организациите да се 

идентифицират по реда на Закона за електронната идентификация и/или чрез средства 

за електронна идентификация, определени с решение на Министерския съвет, издавани и 

поддържани от административни органи." 

2. Създават се ал. 3 – 5: 
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"(3) Средствата за електронна идентификация по ал. 2 трябва да са оперативно 

съвместими и интегрирани със системата за електронна автентикация, изградена и 

поддържана от Държавна агенция "Електронно управление". 

(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват средствата по ал. 2, чрез които 

гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни 

административни услуги, и нивата им на осигуреност в съответствие с чл. 8 от 

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 

август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", както и ги оповестяват 

чрез официалната си интернет страница или по друг публично достъпен начин.  

(5) Административните органи вписват средствата за електронна 

идентификация, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от 

тях електронни административни услуги, в Административния регистър по чл. 61 от 

Закона за администрацията." 

 

С § 4. в чл. 6, ал. 2 думите "и секунда" се заменят със "секунда и милисекунда". 

 

С § 5. в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Заглавието се изменя така: "Правила по области на политики". 

2. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Правилата за предоставяне на електронни административни услуги, за 

обмена на електронни документи между административните органи, гражданите и 

организациите и за вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните 

администрации в съответните области на политики се определят с наредби." 

3. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Наредбите по ал. 1 се издават от съответните министри, когато 

организацията на работата и процесите в съответните области на политики изискват 

създаването на специален ред, спазването на по-строги изисквания за мрежова и 

информационна сигурност или за тях са установени специални стандарти за оперативна 

съвместимост. Наредбите се съгласуват с председателя на Държавна агенция "Електронно 

управление"." 

4. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5. 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата "секторни" се заличава, а след думите 

"електронно управление" се добавя "в съответните области на политики". 

 

С § 6. в чл. 7б ал. 2 се изменя така: 

"(2) За председател на агенцията може да бъде назначено лице, което има 

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-

малко 5-годишен опит в управлението или координирането на дейности в сферата на 

информационните технологии, електронното управление или мрежовата и информационната 

сигурност." 

 

§ 7. Член 7в се изменя така: 

"Правомощия на председателя на агенцията 

Чл. 7в. Председателят на агенцията: 

1. провежда държавната политика в следните области: 

а) електронното управление; 

б) електронните удостоверителни услуги; 

в) електронната идентификация; 

г) инфраструктурата за пространствена информация; 

д) информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат; 

2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на 

нормативни актове в областта на електронното управление и използването на 
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информационните и комуникационните технологии в дейността на административните 

органи и техните администрации; 

3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за 

развитие на електронното управление в Република България; 

4. одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на 

политики и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им; 

5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за 

информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение; 

6. утвърждава и развива Архитектура на електронното управление в Република 

България и следи за нейното прилагане, координира разработването и одобрява проектите на 

архитектури за развитие на електронното управление по области на политики, изготвени от 

съответния компетентен заместник министър-председател или министър, и следи за 

изпълнението на приетите архитектури по области на политики; 

7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху 

дейностите за прилагане на изискванията за обмена на електронни документи между 

административните органи и с гражданите и организациите и вътрешния оборот на 

електронни документи и тяхното последващо архивиране;  

8. осъществява преглед на съответствието на дейностите на 

административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от 

общинските бюджети и от други източници, с утвърдените политики, стратегически 

документи и програми, дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2, както 

и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и 

информационните и комуникационните технологии по ред, определен с наредбата по чл. 7г, 

ал. 6; 

9. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането на 

електронни административни услуги и информационни системи в администрациите; 

10. утвърждава проектни предложения и дейности, както и изменения на проекти и 

дейности, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, 

информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани 

със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на 

Европейския съюз и от други източници; 

11. удостоверява съответствието на информационните системи с 

изискванията за оперативна съвместимост и осъществява контрол върху 

административните органи за спазване на тези изисквания; 

12. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за 

електронно управление на административните органи с тези на държавите – членки на 

Европейския съюз; 

13. реализира проекти за електронно управление със значение за всички 

администрации; 

14. изгражда и координира споделените ресурси на електронното управление, 

изгражда и развива среда за конфигуриране и тестване на електронни административни 

услуги върху тях и координира конфигурирането и въвеждането на тези услуги; 

15. изгражда, води и поддържа регистрите по този закон; 

16. изгражда, координира и контролира функционирането на Единния портал за 

достъп до електронни административни услуги; 

17. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането 

на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за 

отворени данни по Закона за достъп до обществена информация; 

18. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху 

дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална 

инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за 

достъп до пространствени данни; 

19. изготвя отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на 

информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната 
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електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на 

националната сигурност; 

20. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните 

администратори на данни по чл. 3 и контролира изпълнението на изискванията по чл. 

58а; 

21. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт." 

 

С § 8. в чл. 7г се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите "система за" се добавя "извършване на", а думите "в 

дейността на административните органи и техните администрации" се заличават. 

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата "предоставят" се добавя "документи и". 

3. В ал. 6 думите "по чл. 7в, т. 9" се заменят с "на документите по ал. 2, т. 1 и 2, 

както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и 

информационните и комуникационните технологии". 

4. Създават се ал. 7 – 9: 

"(7) При изготвяне на тригодишните бюджетни прогнози и на проектите на 

бюджетите за следващата година административните органи отделят разходите, 

предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и 

комуникационни технологии, от другите средства за текущи и капиталови разходи и ги 

предоставят за съгласуване по реда на ал. 6. 

(8) В разходите на административните органи, предвидени за електронно 

управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, 

задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния 

орган системи. Системите, за които не са предвидени средства за поддържане, се извеждат 

от експлоатация по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4. 

(9) Документите за съгласуване по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно 

извършените промени по бюджетите в областта на електронното управление и 

информационните и комуникационните технологии се определят при условията и по реда на 

съответната бюджетна процедура." 

 

С § 9. в чл. 7д се правят следните изменения:  

1. Заглавието се изменя така: "Регистър на проектите". 

2. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Председателят на агенцията създава и поддържа публичен електронен 

регистър на проектите в областта на електронното управление, информационните и 

комуникационните технологии на административните органи, който съдържа 

информация за: 

1. утвърдени и отхвърлени проектни предложения и откази за утвърждаване, 

издадени от агенцията; 

2. общите и специфичните цели на утвърдените проекти, очакваните резултати и 

измерими индикатори за резултат; 

3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение; 

4. техническите спецификации за обществени поръчки по чл. 58а; 

5. изпълнението на проектите и постигнатите резултати, включително финансов 

ефект и оценка на качеството на изпълнение."  

3. В ал. 3, изречение второ думата "Служителите" се заменя с "Тези служители". 

4. В ал. 5 думата "воденето" и запетаята след нея се заличават. 

 

С § 10. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) в чл. 7ж се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 думите "30 август" се заменят с "31 март". 

2. Създават се ал. 4 – 6: 

"(4) Административните органи определят със заповед вътрешния ред на 

провеждане на тестовете на информационните системи и техните функционалности, 
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включително и за съответствието с техническото задание, както и отговорните за 

това лица. 

(5) Внедряването в експлоатация на информационна система се извършва със 

заповед на административния орган, вписана в Административния регистър по чл. 61 от 

Закона за администрацията. 

(6) Не се допуска внедряването в експлоатация на информационни системи, 

които не са успешно преминали тестове на всички компоненти, модули и 

функционалности." 
 

С § 11. в чл. 7з ал. 1 се изменя така: 

"(1) Проектите на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с 

електронното управление, се съгласуват от вносителите им с председателя на Държавна 

агенция "Електронно управление." 

 

С § 12. в глава първа "а" раздел II с чл. 7к – 7о се отменя. 

 

С § 13. член 7р се отменя. 

 

С § 14. в глава първа "а" се създава раздел IV с чл. 7с: 

"Раздел IV 

Системна интеграция 

Дейности по системна интеграция 

Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, 

развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, 

използвани от административните органи." 

 

С § 15. в чл. 8 се създават ал. 4 – 6: 

"(4) Административните услуги, които се предоставят по електронен път, се 

вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. 

(5) Електронните образци за заявяване на електронни административни услуги 

са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", и 

се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. 

(6) Електронните образци на резултати от услугата са по модел, утвърден от 

председателя на Държавна агенция "Електронно управление", и се вписват в 

Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията." 

 

С § 16. в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: "Задължение за вписване и разгласяване на 

предоставяните електронни административни услуги". 

2. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по 

разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен 

процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги." 

3. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Когато доставчикът на електронни административни услуги е 

административен орган, той вписва информацията по ал. 3, изречение първо в 

Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията." 

4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4. 

 

С § 17. вчл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 след думите "по достъпен начин" се добавя "чрез портала по ал. 1". 

2. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) Общите изисквания за предоставяне на електронни административни 

услуги се определят с наредба, приета от Министерския съвет." 
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С § 18. в чл. 20 т. 1 се изменя така: 

"1. чрез потребителски интерфейс, като: 

а) персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно 

електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление", като 

модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява 

получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ, или 

б) електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо 

информация за съставения документ от информационна система за сигурно електронно 

връчване;". 

 

С § 19. в чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите "информационна система за сигурно връчване" се заменят с 

"информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция 

"Електронно управление" и след тях се поставя запетая. 

2. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) Подаването и връчването на документи по електронен път се удостоверява 

с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в 

система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно 

управление". Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана 

услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014." 

3. Създава се ал. 5: 

"(5) Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с 

предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система 

за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно 

управление"." 

 

С § 20. в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1 думите "Административните органи" се заменят с "Лицата по чл. 1, ал. 1 и 

2" и накрая се поставя запетая и се добавя "доколкото в закон не е предвидено друго". 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

С § 21. в чл. 42, ал. 2 думите "Всяка администрация разработва" се заменят с 

"Лицата по чл. 1, ал. 1 разработват" и думите "структурата й" се заменят със "структурата 

им". 

 

С § 22. в чл. 43 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Общите изисквания за оперативна съвместимост към информационните 

системи, електронни регистри и електронни административни услуги се определят с 

наредба на Министерския съвет." 

 

С § 23. се създава нов чл. 50: 

"Регистър на регистрите 

Чл. 50. (1) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води 

регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните 

администратори на данни, в които се съдържат първични данни. 

(2) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 1 се определят с 

наредбата по чл. 7г, ал. 6." 

 

С § 24. член 52 се изменя така: 

"Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги 

Чл. 52. (1) Административните органи заявяват вътрешни електронни 

административни услуги помежду си чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа 

на технологичното описание на услугата, вписано в Административния регистър по чл. 

61 от Закона за администрацията. 

apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art20_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art26&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art40&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art1_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art1_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art42_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art1_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art43_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art50&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art50&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art7г_Al6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art52&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&ToPar=Art52&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4699&ToPar=Art61&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4699&ToPar=Art61&Type=201/


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

(2) Услугата по ал. 1 се предоставя в стандартизирания формат при условията и 

по реда на наредбата по чл. 61, ал. 5 от Закона за администрацията." 

 

С § 25. в чл. 58а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В заглавието думата "задания" се заменя със "спецификации". 

2. Текстът преди т. 1 се изменя така: "При изготвяне на технически спецификации 

за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на 

информационни системи или електронни услуги административните органи 

задължително включват в спецификациите следните изисквания:". 

3. В т. 1: 

а) в текста преди буква "а" след думата "разработване" се добавя "или 

надграждане"; 

б) в буква "в" думите "поддържани от агенцията съгласно чл. 7в, т. 18" и запетаята 

пред тях се заличават. 

4. В т. 5 след думите "оперативна съвместимост" се добавя "и мрежова". 

5. В т. 6 след думите "оперативна съвместимост" се добавя "и мрежова". 

6. В т. 7 думите "както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните 

стандарти за информационна сигурност" и запетаята пред тях се заличават. 

7. Точка 9 се изменя така: 

"9. да осигурява възможности за електронна идентификация съгласно чл. 5." 

 

С § 26. член 58б се изменя така: 

"Удостоверяване на съответствие 

Чл. 58б. (1) Съответствието на техническите спецификации с нормативните 

изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя на Държавна агенция "Електронно 

управление" при условията и по реда на наредбата по чл. 7г, ал. 6. 

(2) По реда на ал. 1 се удостоверяват само техническите спецификации за 

обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността по прага 

по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки." /тоест тези на стойност над 

70 000 без ДДС/ 

 

С § 27. в глава четвърта се създава раздел VI с чл. 58в и 58г : 

"Раздел VI 

Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните 

приложения и разглеждане на спорове 

Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения 

Чл. 58в. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието на 

своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите 

хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации. 

(2) Задължението по ал. 1 не се отнася за: 

1. интернет страниците и мобилните приложения на: 

а) обществените радио- или телевизионни оператори и доставчици на медийни 

услуги и лицата, предоставящи обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване; 

б) публичноправни организации – юридически лица с нестопанска цел, ако не 

предоставят услуги, които: 

аа) са предназначени да задоволяват потребностите на хора с увреждания или са 

предназначени за тях; 

бб) не са от съществено значение за обществеността; 

в) училища, детски градини или ясли, за съдържанието, което не е свързано с 

предоставяни електронни административни услуги; 

2. следното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения: 

а) излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене; 

б) онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е предоставена 

по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване; 
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в) съдържание – собственост на трето лице, което не е финансирано или 

разработено от съответния орган или организация по ал. 1, нито се намира под контрола й; 

г) репродукция на обекти от сбирки на културното наследство, когато 

достъпността не може да се осигури от съображения за опазването на съответния обект 

или автентичността на репродукцията или поради липсата на автоматизирани 

икономически ефикасни решения за лесното извличане на текст от ръкописи или други 

обекти от сбирки на културното наследство и неговото преобразуване в достъпно 

съдържание. 

(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 могат да се освободят изцяло или частично от 

изпълнението на задълженията за достъпност на интернет страниците и мобилните 

приложения по ал. 1, ако изпълнението води до прекомерна тежест за съответното 

лице. Прекомерната тежест се установява чрез оценка на тежестта.  
(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 изготвят и публикуват на видно място в 

официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за 

достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 

2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива 

(ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на 

уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 

256/103 от 12 октомври 2018 г.). На всяка друга интернет страница на лицето по чл. 1, ал. 1 

или 2 се публикува препратка към текста на декларацията, публикувана на официалната 

интернет страница на лицето. 

(5) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 най-малко веднъж годишно актуализират 

декларациите си за достъпност. 

(6) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 насърчават и улесняват обучението на служителите 

си, за да гарантират актуални познания за изискванията за достъпност при създаване, 

управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и 

мобилните си приложения, и поставят изисквания към квалификацията на изпълнителя 

относно осигуряване на достъпността при провеждането на обществени поръчки, чийто 

обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни 

приложения. 

(7) С наредбата по чл. 12, ал. 4 се определят: 

1. изключенията от задължението за достъпност на съдържанието на интернет 

страниците и мобилните приложения; 

2. условията и редът за изготвянето и одобряването на оценката по ал. 3 и 

изискванията към нейното съдържание.  

Подаване на сигнали и жалби 

Чл. 58г. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват в декларацията за достъпност по 

чл. 58в, ал. 4 процедурата и сроковете, в които разглеждат сигнали на граждани и 

организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на 

интернет страница или мобилно приложение на съответния орган или организация. 

(2) Подателят на сигнала може да подаде жалба до председателя на Държавна 

агенция "Електронно управление", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2: 

1. не отговори на сигнала в срока, посочен в декларацията за достъпност; 

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, 

посочени в отговора на сигнала." 

 

С § 28. член 59 се изменя така: 

"Общ контрол 

Чл. 59. Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" или 

оправомощени от него лица упражняват контрол по спазването на този закон." 

 

С § 29. се създава чл. 59а: 

"Правомощия при упражняване на контрола 

Чл. 59а. (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на Държавна 

агенция "Електронно управление" или оправомощените от него лица по чл. 59 имат право да: 
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1. извършват проверки в подлежащите на контрол обекти, в които се намират 

комуникационните и информационните системи, съоръжения и технически средства, за 

което административните органи и организациите са длъжни да им осигуряват достъп; 

2. получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други 

носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните 

лица, както и да изискват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на 

контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон; 

3. проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители 

на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контрола и/или 

с установяването на административни нарушения по този закон. 

(2) Административните органи, длъжностните лица и организациите са 

длъжни да оказват съдействие на оправомощените лица от Държавна агенция 

"Електронно управление" при осъществяване на техните правомощия." 

 

С § 30. се създава чл. 59б: 

"Принудителни административни мерки 

Чл. 59б. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този 

закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на вредните 

последици от тях, председателят на Държавната агенция "Електронно управление" или 

оправомощените по чл. 59 лица дават задължителни предписания на 

административните органи и определят срок за изпълнението им. За неизпълнението на 

предписанията в срок могат да се приложат следните принудителни административни 

мерки: 

1. спиране въвеждането в експлоатация на комуникационни и информационни 

системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този 

закон и нормативните актове по прилагането му; 

2. спиране експлоатацията на комуникационни и информационни системи, 

съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и 

нормативните актове по прилагането му. 
(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс." 

 

С § 31. в чл. 60, ал. 2 думите "проверки на" се заменят с "проверки за установяване на 

съответствието по критериите за". 

 

С § 32. се създава чл. 60а: 

"Контрол за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните 

приложения и докладване 

Чл. 60а. (1) Контролът върху съответствието на съдържанието на интернет 

страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в се 

осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление" по методика 

съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за 

установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите 

членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на 

Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите 

от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.). 

(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление": 

1. извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет 

страниците и мобилните приложения на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 с изискванията за 

достъпност и преглед на оценките по чл. 58в, ал. 3; 

2. разглежда жалбите по чл. 58г, ал. 2 срещу лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 за 

неизпълнение на изискванията за достъпност или неспазване на процедурата за 

разглеждане на сигнали, установена от съответното лице. 
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(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 по искане на председателя на Държавна агенция 

"Електронно управление" в 14-дневен срок от отправяне на искането представят данни и 

информация, необходими за наблюденията и проверките. 

(4) Министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на 

Държавна агенция "Електронно управление" в 14-дневен срок от искането представя 

обвързващо становище по въпроси, които нямат технически характер и са свързани със 

специфичните нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при 

наблюденията, проверките и прегледите по ал. 2, т. 1 или при разглеждането на жалбите по 

ал. 2, т. 2. 

(5) При разглеждането на жалбата по чл. 58г, ал. 2 председателят на Държавна 

агенция "Електронно управление" с решение: 
1. дава задължителни указания, ако установи нарушение на изискванията за 

достъпност на съдържанието по чл. 58в или на наредбата по чл. 12, ал. 4, и посочва срок за 

изпълнението им от лицето по чл. 1, ал. 1 и 2; 

2. отхвърля жалбата, ако не установи нарушение. 

(6) Решението по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс." 

 

С § 33. се създава чл. 60б: 

"Наблюдение и докладване 

Чл. 60б. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията изготвя доклад за наблюдението за спазване на изискванията за достъпност по 

чл. 58в, ал. 1. 

(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" предоставя на 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията данните за 

наблюдението, необходими за изготвяне на доклада по ал. 1.  

(3) Докладът по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавна агенция 

"Електронно управление"." 

 

С § 34. Член 63 се изменя така: 

"Чл. 63. (1) Длъжностно лице или лице, осъществяващо публични функции, 

което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, 

чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 

40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се наказва с глоба в размер 

от 500 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. 

(2) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по 

чл. 7г, ал. 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1500 до 4500 лв., освен ако деянието не 

съставлява престъпление. 

(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв., а по 

ал. 2 е в размер от 4500 до 15 000 лв. 

(4) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или 

едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, 

чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 

30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага 

имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв. 

(5) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне 

извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, 

ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 

46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 

лв. 

(6) При повторно нарушение имуществената санкция по ал. 4, съответно по ал. 5 е в 

размер от 4500 до 25 000 лв." 

 

С § 35. Член 64 се изменя така: 
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"Чл. 64. (1) Длъжностно лице, което не предостави информацията по чл. 60а, ал. 

3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. 

(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв. 

(3) Длъжностно лице, което не изпълни указанията по чл. 60а, ал. 5, т. 1, се 

наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв. 

(4) При повторно нарушение глобата по ал. 3 е в размер от 1500 до 4500 лв." 

 

С § 36. се Създава чл. 64а: 

"Чл. 64а. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на 

нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е 

предвидено друго наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. 

(2) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или 

едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или 

на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се 

налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв. 

(3) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне 

извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за 

което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 

000 лв." 

 

С § 37. се създава чл. 64б: 

"Чл. 64б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 59б, ал. 1, т. 1, 

се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен 

търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв. 

(2) Който не изпълни задължително разпореждане по чл. 7и, се наказва с глоба в 

размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага 

имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв." 

 

С § 38. в чл. 65, ал. 2 думите "оправомощени от него длъжностни лица" се заменят с 

"оправомощено от него длъжностно лице". 

 

С § 39. в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В т. 24 думите "националната стратегия" се заменят със "стратегията". 

2. Точка 31 се изменя така:  

"31. "Система за сигурно електронно връчване" е електронна препоръчана поща 

по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът 

на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантират идентификацията, 

авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни 

документи или електронни изявления чрез системата." 

3. Точка 33 се отменя.  

4. Създават се т. 36 – 47: 

"36. "Архитектура на електронното управление" е структурирано комплексно 

описание на основополагащите елементи на електронното управление, на техните 

взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни ресурси на национално ниво, 

реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление. 

37. "Архитектура по област на политика" е неразделна част от Архитектурата 

на електронното управление, представляваща структурирано, комплексно описание на 

елементите на електронното управление в конкретна област на политика, което включва 

взаимовръзките на тези елементи, основните процеси, взаимодействието със системите на 

национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област, 

реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление. 

38. "Електронна автентикация" е хоризонтална система за идентификация на 

всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи. 
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39. "Електронно управление" е реализиране от административните органи на 

правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с 

потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции, и с организациите, 

предоставящи обществени услуги, чрез използване на информационни и комуникационни 

технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението. 

40. "Информационни и комуникационни технологии" са технологии за създаване, 

обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация в различни формати чрез използване 

на хардуер. 

41. "Информационна система" е приложение, услуга, актив на 

информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация. 

42. "Националният екип за реагиране при инциденти в компютърната 

сигурност" е екипът по смисъла на чл. 17 от Закона за киберсигурност. 

43. "Проект" е проект или дейност на административен орган, свързани с 

електронното управление, информационните и комуникационните технологии или с 

предоставянето на електронни административни услуги. 

44. "Средство за електронна идентификация" е средство за електронна 

идентификация по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

45. "Мобилно приложение" е приложен софтуер, проектиран и разработен от 

организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване от обществеността 

на мобилни устройства като смартфони и таблети. Мобилното приложение не включва 

софтуера, който управлява тези устройства (мобилни операционни системи), и хардуер. 

46. "Медийно съдържание с определено времетраене" е медийно съдържание от 

един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудио-визуални 

материали, аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи. 

47. "Обекти от сбирки на културното наследство" са предмети, които са частна 

или публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, 

научна или техническа стойност, които са част от сбирки, съхранявани от културни 

институции, като библиотеки, архиви и музеи." 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 40. Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и 

мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L, 327/10 от 2 декември 

2016 г.). 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
С § 41. в ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  в чл. 40, ал. 2 се създава т. 3: 

"3. разработва и актуализира План за използване на Интегрираната 

комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при 

извънредно положение, военно положение или положение на война." 

 

С § 42. в ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ се правят следните 

изменения и допълнения:  

1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думата "въвеждане" се заменя с "обявяване", а думата "режим" 

навсякъде се заличава.  

2. В чл. 303: 

а) в ал. 1 навсякъде думата "режим" се заличава, а след думите "съобщителните 

обекти със специално предназначение" се поставя тире и се добавя "елемент от 

Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и 

въоръжените сили" и се поставя запетая; 

б) в ал. 2 навсякъде думата "режим" се заличава. 

 

С § 43. В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  в § 1 от 

допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така: 

"2. "Електронна идентичност" ("е-идентичност") е съвкупност от 

характеристики, записани в електронна форма, въз основа на които може да се направи 
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еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда с цел 

осигуряване на достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за 

извършване на електронни изявления." 

 

С § 44. В ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА 

ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ  в чл. 53а се правят следните изменения: 

1. В ал. 3 думите "министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията" се заменят с "председателят на Държавна агенция "Електронно управление".  

2. В ал. 4 думите "министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията" се заменят с "председателя на Държавна агенция "Електронно управление". 

 

С § 45. (1) Системната интеграция по глава първа "а", раздел IV се осъществява 

от "Информационно обслужване" – АД. 
(2) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет 

определя административните органи, които при изпълнението на своите функции, 

свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на 

системния интегратор по ал. 1. 

 

С § 46. Изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страниците и 

мобилните приложения по чл. 58в не се прилагат за:  

1. файлови формати на документи, публикувани на съответната страница или 

приложение до 23 септември 2018 г., освен ако съдържанието им е необходимо за 

предоставянето на електронни административни услуги от съответния орган или 

организация;  

2. предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, 

публикувано до 23 септември 2020 г.;  
3. съдържание на мрежи за интранет и екстранет, които са интернет страници, ако са 

достъпни само за ограничен кръг лица, и съдържанието е публикувано до 23 септември 2019 г.; 

при съществената преработка на съдържанието на такава интернет страница след 23 септември 

2019 г. се осигурява спазването на изискванията за достъпност по чл. 58в;  

4. архивираното съдържание на интернет страници и мобилни приложения, 

което не е предназначено за предоставянето на електронни административни услуги и не 

е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г. 

 

С § 47. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието по чл. 

58в на: 

1. интернет страниците, създадени след 23 септември 2018 г. до влизането в сила 

на този закон – в срок до 6 месеца от влизането му в сила; 

2. интернет страниците, създадени преди 23 септември 2018 г. – в срок до 23 

септември 2020 г.; 

3. мобилните приложения – в срок до 23 септември 2021 г. 

(2) Първият доклад по чл. 60б, ал. 2 се изготвя и публикува до 1 септември 2022 г. и 

обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 22 декември 2021 г. 

 

§ 48. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с 

изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

 

 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ 

ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИС § 1. в чл. 3, т. 4 накрая се добавя "и финансиране 

на тероризма". 
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С § 2. в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

…………………………………………………………….. 

 

С § 4. в чл. 10, т. 4 накрая се добавя "в предвидените в закона случаи". /касае 

задължението за извършване на комплексна проверка по отношение изясняване на 

произхода на средствата/ 

 

С § 5. в чл. 16 се създава ал. 4: 

"(4) Актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни 

действия по комплексна проверка в съответствие с изискванията на този закон и на 

правилника за прилагането му, когато лицето по чл. 4 има предвидено в закон задължение в 

рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на 

относимата информация, свързана с действителния собственик или собственици, или 

когато лицето по чл. 4 има това задължение съгласно дял втори, глава шестнадесета, 

раздел ІІІ "а" от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс." 

 

С § 6. член 18 се изменя така: 

"Чл. 18. Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или 

депозитни сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, 

както и наемане или поддържане на анонимни сейфове или сейфове на очевидно фиктивно 

име." 

 

С § 7. в чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така: 

"2. когато рискът от изпиране на пари и рискът от финансиране на тероризъм в 

конкретния случай са ниски и са предприети мерки за ефективното им управление." 

/ново формулиране на кумулативно основание даващо възможност лицата по чл. 4 да 

приключат проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик 

по време на установяването на деловите взаимоотношения / 

 

С § 8. в чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

…………………………………………….. 

 

С § 9. в чл. 26, т. 5 думите "които следва да се докладват" се заменят със "за които 

следва да се уведомява". 

 

С § 10. В чл. 35 т. 6 се изменя така: 

"6. при сложни или необичайно големи сделки или операции, при сделки или операции, 

които се извършват по необичайни схеми, както и при операции и сделки без явна 

икономическа или законна цел;". 

 

С § 11. се създава чл. 36а: 

"Чл. 36а. (1) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална 

сигурност" предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с 

изпълнението на важни обществени функции по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде 

оповестен публично. /това са видните политически личности/ 

(2) По искане на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" държавните и местните органи и институциите, ведомствата 

и политическите партии, при които се заемат длъжностите по ал. 1, предоставят 

необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1. 

(3) По искане на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" международните организации със седалище на територията на 

Република България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, 

предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1. 

(4) Органите, институциите, ведомствата и политическите партии по ал. 2 и 

организациите по ал. 3 уведомяват своевременно дирекция "Финансово разузнаване" на 
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Държавна агенция "Национална сигурност" за настъпили промени в данните и 

информацията в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията информира своевременно 

Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък." 

 

С § 12. в чл. 37 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, 

ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от една година да отчитат риска, 

свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита 

и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който 

основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за 

видните политически личности." 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

С § 13. в чл. 44, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "кореспондентски отношения" 

се поставя запетая и се добавя "включващи плащания" и след думите "трета държава" се 

поставя запетая. 

 

С § 14. в чл. 46 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Лицата по чл. 4 прилагат следните мерки за разширена комплексна проверка 

по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, 

които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в 

противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма: 

1. събират допълнителна информация относно клиентите и техните действителни 

собственици; 

2. събират допълнителна информация относно планирания характер на деловите 

взаимоотношения; 

3. събират информация за произхода на средствата, използвани в деловите 

взаимоотношения, сделките и операциите, както и за източника на имущественото 

състояние на клиентите и техните действителни собственици; 

4. събират информация относно основанията за планираните или извършените 

операции и сделки; 

5. изискват одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 

4 за установяване или за продължаване на делови взаимоотношения с лица от държавите по 

ал. 3 и 5; 

6. поставят под текущо и разширено наблюдение деловите си взаимоотношения, 

операциите и сделките с лица от тези държави, като повишават броя и честотата на 

извършваните проверки и идентифицират схеми на сделки и операции, които налагат 

допълнително проучване; 

7. други мерки по преценка от лицето по чл. 4 съобразно установения риск." 

 

С § 15. се създава чл. 46а: 

"Чл. 46а. (1) При делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по 

чл. 46, при установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм и когато е приложимо, лицата по чл. 4 изискват първото плащане 

да се извършва през сметка на името на клиента в кредитна институция, по отношение на 

която се прилагат изисквания за комплексна проверка на клиента, отговарящи най-малко на 

изискванията на този закон и на правилника за прилагането му или покриващи тези 

изисквания чрез други средства. 

(2) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, в допълнение към мерките по ал. 

1 и мерките по чл. 46 лицата по чл. 4 прилагат една или повече от следните мерки по 

отношение на делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46: 

1. прилагане на допълнителни елементи на мерките за разширена комплексна 

проверка; 
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2. въвеждане на разширени и подходящи механизми за докладване или систематично 

докладване на сделки или операции; 

3. ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките и операциите с лица от 

съответните държави по чл. 46. 

(3) При установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 2 лицата по чл. 4 

уведомяват съответния орган за надзор и дирекция "Финансово разузнаване" на 

Държавна агенция "Национална сигурност". В тези случаи съответният орган за надзор 

уведомява незабавно Европейската комисия. Когато няма орган за надзор върху дейността на 

лицето по чл. 4, Европейската комисия се уведомява от дирекция "Финансово разузнаване" на 

Държавна агенция "Национална сигурност". Лицата по чл. 4 прилагат мерките по ал. 2, след 

като бъдат информирани от съответния орган за надзор или от дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", че Европейската комисия е 

уведомена. 

(4) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или съответният орган за надзор 

прилагат една или повече от следните мерки съобразно своята компетентност: 

1. отказват създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства 

на лица от съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да 

отчетат факта, че съответното лице е от държава по чл. 46; 

2. отказват на лицата по чл. 4 да създават клонове или представителства в 

съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да отчетат по 

друг начин факта, че съответният клон или представителство ще бъде в държава по чл. 46; 

3. дават задължителни указания за прилагане на повишени изисквания по отношение 

на надзора или външния одит за клонове и дъщерни предприятия на лица от съответната 

държава по чл. 46; 

4. въвеждат повишени изисквания по отношение на външния одит на финансови 

конгломерати по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, установени в 

съответната държава по чл. 46; 

5. дават задължителни указания на лицата по чл. 4 да извършат преглед и да 

изменят или, ако е необходимо, да прекратят кореспондентски отношения с институции – 

респонденти в съответната държава по чл. 46. 

(5) При определянето на нивото на риска по ал. 2 и 4 се отчита относима 

информация от механизми за взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани 

доклади за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност 

в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. В тези случаи се прилага чл. 51, ал. 2. 

(6) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална 

сигурност" и органите за надзор се информират взаимно за случаите на установена 

необходимост от прилагане на мерки по ал. 4 и уведомяват Европейската комисия преди 

прилагането на такива мерки." 

 

С § 16. в чл. 47 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение всички 

сложни или необичайно големи сделки или операции, всички сделки или операции, които 

се извършват по необичайни схеми, както и всички сделки и операции, които нямат явна 

икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на 

разположение на лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за 

клиента. В тези случаи лицата по чл. 4 осъществяват по-интензивно по степен и характер 

наблюдение на деловите взаимоотношения с оглед на преценка, дали сделките или операциите 

са съмнителни. Това наблюдение може да включва по-често и по-задълбочено наблюдение на 

деловите взаимоотношения съобразно риска." 

2. В ал. 3, изречение второ думата "докладване" се заменя с "уведомяване". 
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С§ 17. в чл. 53 се създава ал. 8:"(8) В случаите по ал. 7 идентифицирането на 

клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез 

средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени 

в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 

август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", или по друг признат с 

нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна 

услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този 

закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и 

проверката на идентификацията." 

 

С § 18. в чл. 54 се създава ал. 8: 

"(8) Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на 

идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна 

идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 

910/2014 или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или 

квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са 

изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на 

идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията." 

 

С § 19. в чл. 56, ал. 1, т. 2 накрая се добавя "и събраните данни и информация по 

чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8". 

 

С § 20. в чл. 59, ал. 1, т. 3 накрая се поставя тире и се добавя "когато събраната чрез 

способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото 

лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно 

образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива 

информация". 

С § 21. в чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Когато идентифицираният действителен собственик е висшият ръководен 

служител съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, в допълнение към мерките 

за проверка на идентификацията по чл. 55 лицата по чл. 4 съхраняват данни за 

предприетите действия за проверка на идентификацията, както и за всички 

констатирани при проверката трудности." 

 

С § 22. в чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:1. Създава се нова ал. 7: 

"(7) Действителните собственици на учредените на територията на Република 

България юридически лица и други правни образувания са длъжни да предоставят на тези 

лица и други правни образувания или на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3 цялата 

информация, която е необходима за изпълнение на задълженията по ал. 1 – 6 и по чл. 61 и 62 

на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни 

образувания и на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3." 

2. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11. 

 

С § 23. в чл. 66, ал. 2 се създава ново изречение второ: "Изясняването на 

произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или 

от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка 

или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно.", а 

досегашното изречение второ става изречение трето. 

 

С § 24. в чл. 67 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "включително данните и 

информацията, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8". /съхраняват се 5 години/  

2. В ал. 2 и 3 думите "началото на календарната година, следваща годината" се 

заменят с "датата". 

 

С § 25. в чл. 68, ал. 3 след думите "тероризма информация" се поставя запетая и се 

добавя "включително относно поддържането от тях към момента или през предхождащия 

запитването 5-годишен период на делови взаимоотношения с определени лица, както и 

относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали" и думите "ал. 

12" се заменят с "ал. 13". 

 

§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения: 

…………………… 

 

С § 27. в чл. 72, ал. 6 и 7 думите "докладването на съмнение" се заменят с 

"уведомяването за съмнение". 

 

С § 28. в чл. 75 се правят следните изменения: 

1. В ал. 3, изречение първо думата "докладвани" се заменя със "за които е получено 

уведомление". 

2. Алинея 5 се отменя. 

 

С § 29. в чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3 се изменя така: 

…………………………… 

 

С § 30. в чл. 81 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 след думите "анализи или" се поставя запетая и се добавя "при 

изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до 

последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо 

лице, или". 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на този закон, не могат 

да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена." 

 

С § 31. в чл. 83 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите "и финансирането на тероризма" се добавя "от лицата по чл. 

4, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", 

органите за надзор и другите компетентни органи по този закон" и се създава изречение 

второ: "Събраните при условията и по реда на този закон и Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма лични данни не могат да бъдат обработвани от лицата по чл. 

4, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", 

органите за надзор и другите компетентни органи по този закон за цели, различни от 

превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма." 

2. Създават се нови ал. 3 и 4: 

"(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на 

случайна сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за 

целите, за които ще се обработват личните им данни. 

(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични 

данни след изтичането на срока за съхранение по чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален 

закон не предвижда друго." 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думите "Национална сигурност" се 

поставя запетая и се добавя "органите за надзор и другите компетентни органи по този 

закон". 
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4. Досегашната ал. 4 става ал. 6. 

 

С § 32. в чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 3 се изменя така: 

"(3) Подаването на уведомление по чл. 72 или на вътрешен сигнал за 

съществуващо съмнение за изпиране на пари не е основание за прекратяване на 

трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или 

сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него." 

2. Създават се ал. 4 и 5: 

"(4) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, 

или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до 

психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по чл. 72 или 

вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари, има право на обезщетение 

за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с 

правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно 

или дискриминационно третиране. 

(5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи мерки за защита на своите 

служители и лица в сходно положение, ангажирани в тяхната дейност на друго 

основание, които подават вътрешни сигнали за потенциални или действително 

извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на 

тероризма и актовете по прилагането им, по определен, независим и анонимен начин, 

пропорционален на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото 

лице." 

 

С § 33. в чл. 87 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думата "класифицирана" се заличава. 

2. Алинея 3 се отменя. 

3. Алинея 4 се изменя така: 

"(4) Предоставената от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник, не може да 

се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице." 

 

С § 34. в чл. 90, ал. 8 след думите "данъчни престъпления" се добавя "или други 

предикатни престъпления". 

 

С § 35. в чл. 93 ал. 3 се изменя така: 

……………………………………………. 

 

С § 37. в чл. 97 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7: 

"6. подготовка на доклад относно институционалната структура и основните 

процедури на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, включително по отношение на дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", Националната агенция за 

приходите и Прокуратурата на Република България, относно наличните човешки и 

финансови ресурси, доколкото тази информация е налична; 

7. подготовка на доклад относно националните усилия и човешките и финансовите 

ресурси, ангажирани в превенцията и противодействието на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма." 

2. В ал. 2: 

а) след думите "националната оценка на риска" се добавя "и нейните 

актуализации"; 
б) създават се изречения второ и трето: "Резюме на оценката на риска, което не 

съдържа класифицирана информация, се публикува на интернет страницата на 
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Държавна агенция "Национална сигурност". Резюмето може да се публикува и на 

интернет страниците на държавните органи и институции по чл. 96, ал. 3." 

3. В ал. 4: 

а) след думите "националната оценка на риска" се добавя "и нейните 

актуализации"; 

б) създава се изречение второ: "При получаване на допълнителна относима 

информация, предоставена от друга държава членка, същата се отчита от 

междуведомствената работна група по чл. 96, ал. 1 при изпълнението на задачите й." 

4. Създава се ал. 6: 

"(6) Работната група по чл. 96, ал. 1 може да вземе решение по целесъобразност за 

предоставяне на допълнителна информация на компетентните органи на друга държава 

членка, когато по повод на получени резултати от оценки на риска на тази държава и 

техните актуализации бъде установено наличието на относима към съответната оценка 

или нейната актуализация информация." 

 

С § 38. в чл. 101, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: /отнася се до 

задължителното съдържание на вътрешните правила/ 

1. Точка 15 се изменя така: 

"15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на 

лицето по чл. 4, както и на лицата в сходно положение, ангажирани в неговата дейност 

на друго основание, за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона 

за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и 

данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители и 

лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за целите 

на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете 

по прилагането им;". 

2. В т. 16 след думата "служители" се добавя "или лица в сходно положение, 

ангажирани в неговата дейност на друго основание" и накрая се поставя запетая и се 

добавя "включително сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или 

финансиране на тероризма". 

 

§ 39. В чл. 108 ал. 6 се изменя така:  

………………………………………….. 

§ 40. Създава се чл. 108а: 

……………………………………………….. 

 

§ 41. Създава се чл. 111а: 

………………………………………………… 

 

С § 42. в чл. 115 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: "Информацията може да включва и 

информация за подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с 

дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали по ал. 9 за потенциални или 

действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането 

на тероризма и актовете по прилагането им." 

2. В ал. 6 след думите "лицата по чл. 4" се поставя запетая и се добавя "или от лица 

в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание". 

3. Създава се нова ал. 9: 

"(9) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална 

сигурност" и органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и прилагат подходящи и 

ефективни процедури за приемането на сигнали за потенциални или действително 

извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на 

тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица в сходно 

положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, и за 

предприемане на последващи действия по тях, които включват най-малко следното: 
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1. специален ред за приемане на сигнали и предприемане на последващи действия по 

тях; 

2. защита на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушението, и на 

лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението; 

3. че сигналите са взети предвид и при необходимост са изпратени на други 

компетентни органи; 

4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването й се 

изисква от закона в случаите на образувано административно или наказателно 

производство." 

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думите "лице по чл. 4" се поставя 

запетая и се добавя "или от лице в сходно положение, ангажирано с дейността на лицето по 

чл. 4 на друго основание". 

 

§ 43. В чл. 117, ал. 2, т. 1 навсякъде думите "и 12 – 35" се заменят с "и 12 – 39". 

 

§ 44. В чл. 119, ал. 2, т. 1 навсякъде думите "и 12 – 35" се заменят с "и 12 – 39". 

 

С § 45. в чл. 122 се правят следните изменения:  

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

"(1) Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, 

Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно 

на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за 

прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и 

наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон 

и на правилника за прилагането му. В публикациите се съдържа информация за 

нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или 

наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с 

които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на 

административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(2) Когато след оценяване на обстоятелствата по конкретния случай 

председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или органът за надзор по ал. 1, 

съответно неговият ръководител прецени, че публикуването на лични данни за физическото 

лице или на идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложено наказание 

или мярка, е непропорционално на целта на този закон или на Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма, или може да застраши стабилността на финансовите пазари 

или висящо наказателно производство, органите по ал. 1 предприемат следните мерки:  

1. отлагат публикуването на информация за наложено наказание или мярка до 

отпадане на основанията за непубликуването й; 

2. публикуват информация за наложено наказание или мярка без лични данни – за 

физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на което е 

наложено наказание или мярка, ако подобно анонимно публикуване гарантира ефективна 

защита на съответните данни; в този случай публикуването на тези данни може да бъде 

отложено за разумен срок, ако се смята, че след изтичането на този срок основанията за 

анонимно публикуване ще отпаднат; 

3. не публикуват информация за наложеното наказание или мярка, в случай че 

мерките по т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се гарантира, че стабилността на 

финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или за да се гарантира 

пропорционалността на публикуването по отношение на мерки, за които се смята, че са 

незначителни по своя характер." 

2. Алинеи 3 и 4 се отменят. 

3. В ал. 5 запетаята след думите "ал. 2" и думите "т. 2 и 3 и ал. 4" се заличават. 

4. В ал. 7 след думите "прилагането му" се добавя "както и за всички приложени 

спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон". 
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§ 46. В чл. 123, ал. 2 думите "чл. 63, ал. 1 – 6" се заменят с "чл. 63, ал. 1 – 7". 

 

С § 47. в ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се правят следните допълнения: 

1. В § 1: 

а) в т. 8 накрая се добавя "с изключение на паричната стойност, посочена в чл. 34, 

ал. 5, т. 1 и 2 от същия закон"; 

б) създават се т. 23, 24 и 25: 

"23. "Престъпление, от което е придобито имуществото" по смисъла на чл. 2, 

ал. 1 е всяко престъпление по българското законодателство. 

24. "Виртуални валути" са цифрово представяне на стойност, която не се 

емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана 

със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема 

от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, 

съхранява и търгува по електронен път. 

25. "Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги" е физическо 

или юридическо лице или друго правно образувание, което предоставя услуги за опазване на 

частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, 

съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути." 

2. В § 3 накрая се добавя "и изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 

2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО 

и 2013/36/ЕС (ОВ, L 156/43 от 19 юни 2018 г.)". 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 48. (1) В срок 5 месеца от влизането в сила на този закон органите за надзор по 

смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби предоставят на дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" необходимата информация за 

включването й в списъка по чл. 108а, ал. 1. 

(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон дирекция "Финансово 

разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя на Европейската 

комисия списъка по чл. 108а, ал. 1. 

 

С § 49. в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА 

ТЕРОРИЗМАсе правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 9: 

а) създава се нова ал. 2: 

"(2) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари прилагат 

мерките по чл. 3, т. 1 – 4 от същия закон с оглед превенция на използването на 

финансовата система за целите на финансирането на тероризма при условията и по 

реда на чл. 5 – 9, глава втора, глава трета и глава седма от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари и на този закон."; 

б) алинея 3 се изменя така: 

"(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 

от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и 

дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" преди 

извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в 

рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид 

дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се 

отложат. В тези случаи дирекцията упражнява правомощията си по чл. 74 и 90 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари."; 
в) в ал. 6 думите "ал. 3 и от държавен орган" се заменят с "чл. 4 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за 

прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма, от държавен орган"; 
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г) в ал. 7 думите "ал. 3" се заменят с "чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането 

на пари"; 

д) в ал. 11 изречение второ се изменя така: "Подаването на уведомление по ал. 6 

или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е 

основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, 

подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или 

санкции спрямо него."; 

е) създава се нова ал. 12: 

"(12) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни 

мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, 

водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по ал. 6 

или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право 

на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по 

съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита 

срещу неравностойно или дискриминационно третиране."; 

ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите "и по чл. 88 от същия закон" се 

заменят с "от същия закон и органите по ал. 6" и след думите "ал. 7" се добавя "и 8"; 

з) досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15 и в тях думите "докладването 

на съмнение" се заменят с "уведомяването"; 

и) досегашната ал. 15 става ал. 16. 

2. В чл. 9а, ал. 3 думата "класифицирана" се заличава и думите "ал. 3 и 4" се заменят с 

"ал. 4". 

3. В чл. 9б ал. 5 се отменя. 

4. В чл. 15: 

а) в ал. 1 думите "чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 10 и 12 – 14" се заменят с "чл. 9, ал. 1 – 5, 8, 10 и 

13 – 15"; 

б) алинея 10 се изменя така: 

"(10) Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, 

Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно 

на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за 

прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и 

наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон. 

В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на 

нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване 

подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни 

постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 

от Закона за административните нарушения и наказания. Публикуването се извършва при 

условията и по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Дирекция 

"Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" информира 

Европейските надзорни органи за всички наложени на лица по чл. 4, т. 1 – 11 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари административни наказания за нарушения на този закон, 

както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по 

този закон, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него." 

 

С § 50. (в сила от 10.03.2021 г.) в ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ  в глава 

четвърта, раздел II се създава чл. 35а: 

"Чл. 35а. Агенцията по вписванията осигурява оперативна съвместимост на 

регистър БУЛСТАТ в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите, създадена 

с чл. 22, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 

14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 

г.)." 

С § 51. В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ се правят следните 

изменения и допълнения: 

………………………………………………. 
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С § 52. в ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ  се 

правят следните допълнения:……………………………………………………………. 

§ 53. В Закона за Националната агенция за приходите  в чл. 25а ал. 3 се отменя. 

 

§ 54. В Закона за пазарите на финансови инструменти …………………………… 

 

С § 55. в ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ  в чл. 3, ал. 

1 т. 2 се изменя така:"2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част 

от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща 

стойност е равна на или надвишава 10 000 лв." 

§ 56. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"  в чл. 16 се създава ал. 

3: 

…………………………………………… 

§ 57. В Закона за Комисията за финансов надзор се правят следните допълнения: 

……………………………………… 

 

§ 58. В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия 

и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните 

институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и 

въвеждането й в електронната информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните 

институции. 

 

§ 59. (1) Параграф 8, т. 1 относно чл. 24, ал. 3 влиза в сила от 10 юли 2020 г. 

(2) Параграф 50 влиза в сила от 10 март 2021 г. 

(3) Параграф 51, т. 1 относно чл. 56, ал. 14 влиза в сила от 1 януари 2020 г. 

(4) Параграф 51, т. 2, букви "б" и "ж" влизат в сила от 10 септември 2020 г. 
 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА 

ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ  

 
С § 1. в чл. 1, ал. 1 накрая се добавя "както и за вредите, причинени от 

действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови 

нормативни актове". 

 

С § 2 се. създава чл. 2в: 

"Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на 

правото на Европейския съюз 
Чл. 2в. (1) Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на 

правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на: 

1. Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди 

от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния 

административен съд; 

2. Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по 

делата се определя по реда на чл. 7. 

(2) Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен 

съд, Върховният административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по 

повод административна дейност. 

(3) За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10." 

 

С § 3. в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 
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"(2) Когато искът е предявен срещу няколко ответници, те отговарят солидарно." 

 

С § 4. в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща 

делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд. 

Делата се разглеждат като последна инстанция от съответния Върховен касационен съд или 

Върховен административен съд." 

 

С § 5. в чл. 10 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 3, изречение второ след думата "адвокат" се добавя "или юрисконсулт". 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Съдът осъжда ищеца да заплати на ответника възнаграждение за един 

адвокат, ако е имал такъв, съразмерно с отхвърлената част от иска, а в полза на 

юридическите лица се присъжда възнаграждение, ако те са били защитавани от 

юрисконсулт, чийто размер не може да надхвърля максималния размер за съответния вид 

дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ." 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 6. (1) Този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането 

му в сила. 

(2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства се довършват от 

съдилищата, пред които са висящи, включително при последвало въззивно и касационно 

обжалване. 

 

С § 7. в АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 1, т. 3 накрая се добавя "както и за вреди от правораздавателната дейност 

на административните съдилища и Върховния административен съд". 

2. В чл. 128, ал. 1, т. 6 накрая се добавя "както и за вреди от правораздавателната 

дейност на административните съдилища и Върховния административен съд". 

3. В чл. 203: 

а) в ал. 1 думите "или очевидно нарушаващи правото на Европейския съюз" се 

заличават; 

б) в ал. 2 накрая думите "както и стандартите на извъндоговорната отговорност 

на държавата за нарушаване правото на Европейския съюз" се заличават; 

в) създава се ал. 3: 

"(3) По реда на тази глава се разглеждат и исковете за обезщетения за вреди, 

причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, като за 

имуществената отговорност и за допустимостта на иска се прилагат стандартите на 

извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на Европейския 

съюз." 

4. В чл. 204 се създава ал. 5: 

"(5) За изискванията към съдържанието на исковата молба, приложенията към нея 

и доказателствата се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс." 

5. В чл. 205: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

"(2) Когато посоченият в исковата молба ответник не отговаря на изискванията на 

ал. 1, съдът указва на ищеца срещу кого следва да насочи иска, като му дава възможност в 7-

дневен срок от съобщението да отстрани нередовността или да заяви дали поддържа иска 

срещу първоначално посочения ответник. Ако в този срок ищецът не изпълни указанията, 

исковата молба заедно с приложенията се връща. Разпореждането за връщане може да се 

обжалва с частна жалба." 
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6. В чл. 212, ал. 2 след думата "осигуряване" се добавя "и подпомагане". 

7. В чл. 213б: 

а) алинея 3 се изменя така: 

"(3) Лицата по ал. 2 оставят без разглеждане касационната жалба и прекратяват 

производството по делото, когато оспорването е просрочено, съдебният акт не подлежи на 

обжалване и оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него."; 

б) в ал. 4, изречение първо накрая се добавя "като държавна такса не се дължи"; 

в) създава се ал. 5: 

"(5) В случаите по ал. 2, 3 и 4 може да се присъждат разноски с разпореждането 

или определението, ако са поискани и са представени доказателства за заплащането им." 

8. В чл. 227а: 

а) в ал. 2, изречение първо след думата "съда" се добавя "или лицата по чл. 213б, ал. 

2", а в изречение второ думата "взема" се заменя с "или лицата по чл. 213б, ал. 2 вземат"; 

б) в ал. 4 след думата "осигуряване" се добавя "и подпомагане". 

9. В чл. 235а, изречение първо след думата "граждани" се добавя "държавни и 

общински органи", а в изречение второ накрая се добавя "и подпомагане". 

10. В чл. 236 думите "чл. 227а" се заменят с "чл. 227а, ал. 1, 3, 4 и 5". 

11. В чл. 242, ал. 4 след думата "осигуряване" се добавя "и подпомагане". 

12. В чл. 242а, изречение първо след думата "граждани" се добавя "държавни и 

общински органи", а в изречение второ накрая се добавя "и подпомагане". 

13. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 7: 

"7. "Дела по пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане" са и 

производствата, които се разглеждат по Закона за семейни помощи за деца, Закона за 

хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за здравето и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането им." 

 

С § 8. в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове се правят следните изменения: 

1. В чл. 27 ал. 7 се отменя. 

2. В чл. 73, ал. 4 думите "ал. 5 – 7" се заменят с "ал. 5 и 6". 

3. В § 10, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "ал. 5 – 7" се 

заменят с "ал. 5 и 6". 

 

С § 9. в ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  

в чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5: 

"(3) В съдебните производства по ал. 1 страните имат право на присъждане на 

разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(4) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно 

съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по 

искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но 

не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. 

(5) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и 

възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. 
Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за 

съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ." 

 

§ 10. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и 

допълнения: 

………………………………………………… 

§ 11. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране думите "чл. 61, ал. 2" се заменят с "чл. 61". 

 

С § 12. в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ в чл. 34б се правят 

следните изменения: 

1. В ал. 2 думите "чл. 61, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 61". / от АПК/ 
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2. В ал. 3 думите "чл. 61, ал. 3" се заменят с "чл. 61". /от АПК/ 

 

§ 13. В Закона за общинската собственост в чл. 25 се правят следните изменения: 

1. В ал. 3 думите "чл. 61, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 61". 

2. В ал. 4 думите "чл. 61, ал. 3" се заменят с "чл. 61". 

 

§ 14. В Закона за пазарите на финансови инструменти в чл. 279, ал. 2 думите "чл. 

61, ал. 2" се заменят с "чл. 61". 

 

§ 15. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с 

финансови инструменти  в чл. 21, ал. 2 думите "чл. 61, ал. 2" се заменят с "чл. 61". 

 

§ 16. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 152, ал. 2 думите "чл. 61, ал. 2" се заменят с "чл. 61". 

2. В чл. 213, ал. 2 думите "чл. 61, ал. 2" се заменят с "чл. 61". 

 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. е публикувана 

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 18.11.2019 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА ЗА ВИК УСЛУГИТЕ И НА РЕГИСТЪР НА АСОЦИАЦИИТЕ 

ПО ВИК И НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ 

 

 Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за създаване и поддържане на: 

1. Единна информационна система за ВиК услугите, наричана по-нататък "ЕИС за 

ВиКУ" и "системата"; и 

2. регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите, наричан по-нататък 

"регистър на АВиК и на ВиКО" и "регистъра". 

(2) С наредбата се определят данните, които се вписват в системата и регистъра по 

ал. 1, както и условията и редът за тяхното водене и ползване. 

(3) Системата и регистърът по ал. 1 се създават и поддържат с цел осигуряване на 

публичност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги. 

Чл. 2. (1) Единната информационна система за ВиК услугите и регистърът на АВиК и 

на ВиКО съдържат информация, определена със Закона за водите (ЗВ) и тази наредба. Те се 

създават и поддържат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ) при спазване изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги, приета с ПМС № 3 от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., 

бр. 66 от 2018 г.) (НОИИСРЕАУ). 

(2) До данни от системата и регистъра има свободен и безплатен достъп чрез 

интернет страницата на МРРБ, освен ако друг закон или тази наредба не предвижда друго. 

Чл. 3. За воденето на системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 се осигурява електронен 

обмен на информация, както и възможност за интегриране с други системи и регистри, 

определени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след 

съгласуване с председателя на Държавна агенция "Електронно управление". 

Чл. 4. Информация, налична в публични регистри и информационни системи или 

публикувана на интернет страницата на ВиК оператор или лице по чл. 198о, ал. 6 ЗВ, не се 

подава, съответно не се заявява за вписване. 

Чл. 5. (1) Системата по чл. 1, ал. 1, т. 1 осигурява: 

1. публичен достъп до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите; 

2. публичен достъп до информация за цените на услугите на ВиК операторите; 

3. публичен достъп до информация за показателите за намаляване на загубите на вода 

и другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на ВиК операторите; 
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4. информация за държавните органи, асоциациите по ВиК, общините и ВиК 

операторите във връзка с изпълнението на ЗВ и развитието на ВиК отрасъла. 

(2) На въвеждане в системата подлежат данните и информацията по ал. 1, както 

и промените в тях. 

Чл. 6. Необходимите данни и информация за отразяване в ЕИС за ВиКУ се 

осигуряват от МРРБ, АВиК, ВиК операторите и от други органи и лица, които в кръга на 

своята компетентност предоставят документи и информация за развитието и 

регулирането на ВиК услугите, като: 

1. базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, 

растерни данни, транспортна инфраструктура и други, осигурени от други органи и ведомства, 

определени съгласно чл. 3; 

2. специализирани данни съгласно чл. 198с ЗВ; 

3. проекти за планиране и развитие, включително информация за проекти за 

изграждане, доизграждане, реконструкция и/или модернизация на ВиК инфраструктура. 

Чл. 7. (1) В регистъра на АВиК и на ВиКО се вписват: 

1. информацията и данните по чл. 198т, ал. 2 ЗВ; 

2. други данни, включително: 

а) общини в АВиК и обслужвано население; 

б) документи от проведени общи събрания; 

в) решения на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(2) Данните по ал. 1 се вписват по обособени територии. 

Чл. 8. Вписването в регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва: 

1. служебно от определените лица по чл. 11, ал. 1, т. 2 – за наличните данни; 

2. въз основа на заявление за съответните данни по чл. 198т, ал. 2 ЗВ до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството по образец – приложение № 1 и № 2, подадено на 

хартия и/или като електронен документ от: 

а) ВиК оператор;  

б) лице по чл. 198о, ал. 6 ЗВ. 

Чл. 9. (1) От регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 2 се заличава ВиК оператор при: 

1. прекратяване на юридическото лице на ВиК оператора; 

2. преустановяване на дейността по предоставяне на ВиК услугите след 

прекратяването на договора по чл. 198о ЗВ или на договора за концесия; 

3. влязло в сила решение за откриване на производство по несъстоятелност; 

4. други обстоятелства, определени в нормативен акт. 

(2) Заличаването от регистъра се извършва от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството или от оправомощено от него лице. 

(3) Информацията в регистъра се систематизира и организира хронологично с 

възможност за проследяване на историята на вписванията и заличаванията. 

Чл. 10. Системата и регистърът по чл. 1, ал. 1 осигуряват възможност за генериране 

на справки от съдържащата се в тях информация. Справките могат да бъдат в графичен и 

табличен формат. 

Чл. 11. (1) Потребители на системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 са: 

1. потребители с администраторски достъп, определени съгласно ал. 2; 

2. потребители с права за въвеждане и редактиране на данни, определени съгласно ал. 

2; 

3. потребители, оторизирани да преглеждат данни, правата за което са им 

предоставени от потребители с администраторски достъп; 

4. публични потребители. 

(2) Действията по администриране, въвеждане и редактиране на данните в ЕИС за 

ВиКУ и в регистъра на АВиК и ВиКО се извършват от служители, определени със заповед на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, при спазване на изискванията на 

Закона за електронна идентификация. 

(3) Публичните потребители са лица, които ползват публичната част на системата и 

регистъра, без оторизация и регистрация. 
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(4) Данните и информацията за въвеждане в системата и регистъра се 

предоставят от органите и законните представители или упълномощени от тях лица. 

(5) Заявителите по приложение № 1 и приложение № 2 и потребителите по ал. 1, 

т. 1 и 2 носят отговорност за верността и пълнотата на заявените, съответно публикувани 

или редактирани данни. 

Чл. 12. (1) Системата и регистърът по чл. 1, ал. 1 се водят и поддържат по начин, 

който гарантира защита на информацията, включително чрез нейното периодично и 

оперативно архивиране. 

(2) Системата и регистърът поддържат запис за всяка операция, извършена от 

потребителите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2, включително данни за създаването и обмена на 

документи, както и за отделните участници в операциите. Записите се удостоверяват с 

електронни времеви печати и са доказателствено средство за интегритета, авторството и 

времето на всяко извършено действие. 

(3) Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване или 

публикуване на данни и документи, се отстраняват чрез ново вписване служебно, по искане на 

заявител, по писмен сигнал или когато е установено от потребител с права за въвеждане и 

редактиране. 

Чл. 13. (1) Вписаните в системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 данни и информация се 

актуализират при настъпване на промяна.  

(2) Актуалните данни се предоставят в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството от отговорните за това лица при настъпване на промяна, 

съответно от възникване на нови данни и обстоятелства. Промяна в регистъра се заявява 

от отговорните лица на ВиК операторите и лицата по чл. 198о, ал. 6 ЗВ в 14-дневен срок 

от настъпване на обстоятелството. 

(3) Промяната на вписано или възникването на ново обстоятелство се отразява в 

системата и регистъра от оторизирани потребители по чл. 11, ал. 2. 

Чл. 14. В системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 не се въвеждат данни и/или не се 

осигурява свободен достъп до данни, които представляват класифицирана информация 

съгласно Закона за защита на класифицираната информация. 

Чл. 15. Изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за системата 

и регистъра по чл. 1, ал. 1, както и осигуряването на достъп до съдържащите се в тях данни се 

извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до пространствени данни. 

Чл. 16. За неуредените в тази наредба въпроси относно създаването, поддържането и 

достъпа до системата и регистъра се прилагат изискванията на НОИИСРЕАУ. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 198х от Закона за водите. 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2020 г. 

 

 

 

 

 

5. В неофициалният раздел на ДВ,бр. 94 от 29.11.2019 са публикувани:   

ЗАПОВЕД № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на образец на справка 

по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
Издадена от министъра на финансите, на основание чл. 64, ал. 3 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, с която е утвърден образец на справка по чл. 

73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението. 

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на нови образци на 

сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица 
Издадена от министъра на финансите, на основание чл. 64, ал. 3 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, с която са утвърдени нови образци на сметка за 
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изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица съгласно приложението. 
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