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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 2018г. 

  
 Относно ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за правната помощ 

§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:  

1. В т. 3 думите "ал. 4 и 5" се заменят с "ал. 5 и 6".  

2. В т. 4 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 4". 

§ 2. В чл. 22 се създава ал. 4: 

"(4) Националното бюро за правна помощ служебно събира информацията по ал. 2 и 3 и се 

снабдява с необходимите документи от съответните компетентни органи по електронен път." 

§ 3. В чл. 23, ал. 3 навсякъде в текста преди т. 1 след думата "съдът" се добавя "съответно 

председателят на НБПП". 

§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

"(3) Когато е предоставена правна помощ чрез консултация в регионален център за 

консултиране, лицето може да кандидатства за правна помощ по чл. 21, т. 2 и 3. Решението за 

предоставяне на правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело и за назначаване на 

адвокат за процесуално представителство се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок от 

получаването на документите от съответния адвокатски съвет. Отказът за предоставяне на правна 

помощ се мотивира и подлежи на обжалване, като за обжалването се прилага ал. 2." 

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5. В Закона за частната охранителна дейност се правят следните изменения: 

1. В чл. 5, ал. 1: 

а) в т. 5 думите "питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали" 

се заменят с "обекти – недвижими имоти"; 

б) точка 6 се отменя. 

2. В чл. 7, ал. 1 думите "т. 2 – 6" се заменят с "т. 2 – 5". 

3. В глава втора наименованието на раздел V се изменя така: "Охрана на обекти – 

недвижими имоти". 

4. В чл. 24: 

а) алинея 1 се изменя така: 

"(1) Охраната на обекти – недвижими имоти, е дейност по осигуряване на 

пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на 

физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на 

имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване."; 

б) в ал. 2 думите "и/или мониторен контрол" се заменят с "мониторен контрол и реакция с 

мобилни охранителни патрули". 

5. Член 25 се изменя така: 

"Чл. 25. (1) Възложител по договор за охрана по чл. 24 е физическо и/или юридическо 

лице, включително държавен или местен орган, собственик или ползвател на законно основание 

на недвижимия имот и имуществото, находящо се в обекта.  
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(2) Възложител по договор за охрана по ал. 1 е и едноличният търговец или юридическото 

лице, собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който са обособени 

дискотеки, питейни или развлекателни заведения, игрални или компютърни зали, притежаващ 

разрешение от местен орган за извършване на търговската дейност и/или лиценз, издаден от 

Държавната комисия по хазарта." 

6. В глава втора раздел VI с чл. 27, 28 и 29 се отменя. 

7. В § 1 от допълнителните разпоредби: 

а) точка 2 се изменя така: 

"2. "Охраняван обект" е физическо лице при лична охрана; движимо или недвижимо 

имущество – при охрана или самоохрана на имуществото на физически или юридически лица; 

недвижим имот и намиращото се в него движимо имущество – при сигнално-охранителна дейност; 

недвижим имот и намиращите се в него лица и движимо имущество – при охрана на обекти – 

недвижими имоти; пътното превозно средство и намиращите се в него ценности – при охрана при 

транспортиране на ценни пратки или товари; конкретното мероприятие – при охрана на мероприятие; 

селскостопанското имущество – при охрана на селскостопанско имущество."; 

б) точка 5 се отменя. 

8. (В сила от 30.09.2018 г. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) В § 4, ал. 2 от преходните и заключителните 

разпоредби думата "6-месечен" се заменя с "9-месечен". 

§ 6. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи за извършване на охрана на 

питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и за охрана на 

урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност, включително допълненията към 

лицензите, издадени по реда на § 4, ал. 4 – 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия 

закон за извършване на тези дейности, запазват действието си. Към притежаваните лицензи служебно 

се издава допълнение по чл. 46, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност, в което като вид 

дейност се посочва "охрана на обекти – недвижими имоти". 

(2) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за издаване на лиценз за 

извършване на охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали и 

за охрана на урбанизирани територии, включително заявленията, подадени по реда на § 4, ал. 4 – 6 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност за извършване на 

тези дейности, се разглеждат в срок до три месеца от влизането в сила на този закон, без да е 

необходима промяна на данните в тях и без да се събира държавна такса, като в издадения лиценз, 

съответно в допълнението, като вид дейност се посочва "охрана на обекти – недвижими имоти". 

§ 7. Параграф 5, т. 8 влиза в сила от 30 септември 2018 г. 

 
2. В официалния раздел на ДВ, бр. 92 от 06.11.2018 г. е публикувана  НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на 

възстановената собственост  

…………………………………………………. 

С § 5. В чл. 45а ал. 1 – 4 се изменят така: 

"Чл. 45а. (1) Общинската служба по земеделие предоставя безвъзмездно данни на държавни 

органи – разпоредители с бюджет, и общини – графична информация за граници на имоти, 

попадащи в обхвата на КВС и КК и КР, представени като географска база данни във формат 

ArcView Shapefile, poligon, геодезическа проекция UTM, координатна система WGS`84, Зона 35 – 

Север (наричан SHP файл) и файлове (Viewer DBF файл), съдържащи информация за 

регистрираните от титуляри в ОСЗ правни основания (наричан DBF файл). 

(2) По искане на собственици и/или ползватели на земеделски и горски имоти ОСЗ предоставя 

данните по ал. 1 за собствените им и/или ползваните от тях имоти, за които са регистрирали в ОСЗ по 

местонахождение на имотите основание за ползване. 

(3) За получаване на данните по ал. 1 правоимащите лица или упълномощени от тях лица 

подават в ОСЗ заявление по образец (приложение № 13), към което се прилага оптичен носител за 

записване на данните.  

(4) Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по 

реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Данните се предоставят в срок до 7 дни от постъпване на заявлението, за което се съставя приемно-

предавателен протокол в два екземпляра – по един за страните." 

……………………………………. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

    § 15. Член 45а, ал. 4 се прилага след привеждане функционалностите на информационна 

система "Ферма" за заявяване на данните по електронен път. 
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Относно ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 на МС от 5.11.2018 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет 

 

§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с 

Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г., се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 27 ал. 1 се изменя така: 

"(1) За всеки обект, който се предлага да се изгради или разшири върху земеделска земя, се 

определя необходимата площадка или трасе освен за:  

1. обекти, свързани с ползване на земеделските земи; 

2. промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с 

влязъл в сила общ устройствен план; 

3. изпълнение на концесионен договор." 

2. В чл. 28: 

а) алинея 1 се изменя така: 

"(1) Необходимата площадка или трасе за изграждане или за разширяване на обекта върху 

земеделски земи се определя със скица на имота или със скица-проект, когато площадката е за част от 

имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги 

точки."; 

б) алинея 2 се изменя така: 

"(2) За линейните обекти на техническата инфраструктура се представя трасе с 

предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията."; 
в) алинея 6 се изменя така: 

"(6) Когато се засягат земи от първа до шеста категория, за обекта се определят най-малко 

две площадки или трасета с изключение на земите, които се предлагат за добив на подземни богатства." 

……………………………………………… 

12. В чл. 64 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект 

губи правно действие, когато след изтичането на една година от влизането в сила на подробния 

устройствен план заинтересованото лице не направи искане за промяна на предназначението на 

земята. Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи 

правно действие, когото в срок една година от влизането в сила на подробния устройствен план не 

е поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап. Посоченият 

едногодишен срок не се отнася за утвърдени трасета за проектиране и изграждане на национален 

обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или 

публична общинска собственост." 

……………………………… 

§ 3. В Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 

предназначение, приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 1996 г., в чл. 3 се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) точка 2 се изменя така: 

"2. за трасета на линейните обекти – предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона 

за устройство на територията, и регистър на засегнатите имоти, а за площадки – скица на 

имота/имотите в координатната система на кадастралната карта;" 

б) точка 3 се отменя. 

2. Създава се ал. 3: 

"(3) В случаите на промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски 

нужди, за които в ЗОЗЗ и в правилника за прилагането му е предвидено, че не се провежда процедура за 

утвърждаване на площадка или трасе за проектиране, се представя влязъл в сила подробен устройствен 

план." 

 

 

Относно ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. 
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1. В официалния раздел на ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикуван  ЗАКОН за 

киберсигурност 

Чл. 1. (1) Този закон урежда дейностите по: 

1. организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и 

проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността; 

2. предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и 

информационна сигурност. 

(2) С този закон се определят и правомощията и функциите на компетентните органи в 

областта на киберсигурността. 

……………………………. 

Чл. 4. (1) С този закон се определят изискванията към: 

1. административните органи; 

………………………. 

Чл. 7. (1) Системата за киберсигурност е част от системата за защита на националната 

сигурност. 

(2) Управлението и организацията на системата за киберсигурност се осъществяват от 

Министерския съвет. За подпомагане изпълнението на тези дейности към Министерския съвет се 

създава Съвет по киберсигурността. 

(3) Министерският съвет приема с решение Национална стратегия за киберсигурност, а в 

случаите по чл. 8, ал. 3 – и Национална стратегия за мрежова и информационна сигурност. 

…………………………….. 

Чл. 16. (1) Министерският съвет определя с решение административните органи, към 

които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност за 

секторите и услугите, посочени в приложения № 1 и 2, когато такива не са създадени със специален 

закон. 

(2) Национален компетентен орган за всички административни органи, както и за лицата 

и организациите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4, е Държавна агенция "Електронно управление". 

…………….. 

Чл. 17. (1) Към Държавна агенция "Електронно управление" се създава Национално 

единно звено за контакт. 

………………….. 

Чл. 18. (1) Административните органи по чл. 16, ал. 1, включително Държавна агенция 

"Електронно управление", създават секторни екипи за реагиране при инциденти с 

компютърната сигурност. Екипите се създават към националните компетентни органи в съответствие 

с методическите указания на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA). 

……………………… 

(10) (В сила от 1.01.2022 г. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В случаите по ал. 9, т. 2 последващите 

действия на субектите по чл. 4, ал. 1 се координират с центъра по чл. 15, ал. 2 и със съответния 

секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. 

……………………… 

Чл. 19. (1) Към Държавна агенция "Електронно управление" се създава Национален екип 

за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, който отговаря на изискванията на чл. 

18, ал. 2. 

(2) Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност: 

……………… 

6. оказва експертна подкрепа на административните органи и на други юридически лица 

при изграждане, внедряване и поддържане в актуално състояние на системи за управление на 

информационната сигурност съгласно националните и международните стандарти в тази област; 

………………………. 

Задължения на административните органи по отношение на изискванията за сигурност и 

уведомяване за инциденти 

    Чл. 21. (1) Административните органи осигуряват и отговарят за сигурността на 

използваните от тях мрежи и информационни системи. 

(2) Административните органи предприемат: 

1. подходящи и пропорционални мерки, които трябва да осигуряват ниво на мрежова и 

информационна сигурност, съответстващо на съществуващия риск; 
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2. подходящи мерки за предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на 

инцидентите, засягащи мрежовата и информационната им сигурност, с цел осигуряване на 

непрекъснатост на дейността им; 

3. мерките, определени с наредбата по чл. 3, ал. 2. 

(3) Административните органи уведомяват секторния екип за реагиране при инциденти с 

компютърната сигурност за инцидентите, които имат въздействие върху непрекъснатостта на 

тяхната дейност. 

(4) Първоначално уведомяване се прави до два часа след констатирането на инцидента. 

Уведомленията се подават по образец съгласно наредбата по чл. 3, ал. 2 и съдържат информация, която 

дава възможност на секторния екип да определи евентуалното трансгранично въздействие на 

инцидента. 

(5) В срок до 5 работни дни административният орган предоставя на секторния екип 

пълната информация за инцидента, определена с наредбата по чл. 3, ал. 2. 

(6) При наличие на обосновано предположение, че докладваният инцидент може да се 

класифицира като компютърно престъпление, секторният екип уведомява Главна дирекция 

"Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи. 

(7) Секторният екип запазва поверителността на информацията, съдържаща се в 

уведомленията. 

………………………………. 

Чл. 24. (1) Съответният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност при 

поискване предоставя на подалия уведомление за инцидент административен орган, лице или 

организация по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и оператор на съществени услуги съответната информация във 

връзка с последващите действия по уведомлението, включително информация, която би 

спомогнала за предприемането на ефективни действия при инцидента. 

(2) След консултация със съответния субект по ал. 1, подал уведомлението, съответният 

екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност може да информира обществеността за 

отделни инциденти, когато е необходима обществена осведоменост с цел предотвратяване на 

инцидент или справяне с текущ инцидент. 

………………………………. 

Чл. 28. (1) Административен орган, който не уведоми или уведоми след срока по чл. 21, ал. 

4 секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за всеки инцидент, 

който има въздействие върху непрекъснатостта на неговата дейност, както и когато 

уведомлението не съдържа достатъчно информация по чл. 21, ал. 4, изречение второ, в случай че 

деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.  

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 2000 до 20 000 лв. 

…………………………. 

Чл. 29. (1) Административен орган, който не предостави информацията и доказателствата 

по чл. 16, ал. 5 или не изпълни задължителни указания по чл. 16, ал. 7, се наказва с глоба от 1000 

до 10 000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 2000 до 20 000 лв. 

……………………………….. 

Чл. 30. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на друго 

нарушение по глава втора, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., освен ако деянието не 

съставлява престъпление. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 1500 до 15 000 лв. 

(3) На лице, което не изпълни задължение по чл. 14, ал. 5, чл. 15, ал. 6 и чл. 19, ал. 3, се 

налага глоба от 1000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 1500 до 15 000 лв. 

Чл. 31. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, извършени от 

административни органи, както и за нарушения по чл. 28, ал. 3 и 4 и по чл. 30, ал. 3 във връзка с 

чл. 19, ал. 3, се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция 

"Електронно управление". 

…………………………….. 

5) Наказателните постановления се издават от: 

1. председателя на Държавна агенция "Електронно управление" или от изрично 

оправомощени от него длъжностни лица – в случаите по ал. 1; 

…………………… 

6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на закона за административните нарушения 

и наказания. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

………………………… 

§ 3. По смисъла на този закон: 

1. "Административен орган" е понятието по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните 

разпоредби на закона за електронното управление. 

…………………………………. 

3. "Действия при инцидент" са всички процедури, подпомагащи установяването, анализа и 

ограничаването на инцидент, както и реагирането на такъв инцидент. 

4. "Длъжностно лице" е понятието по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

………………… 

7. "Зловреден интернет трафик" са аномалии на интернет трафика, предизвикани от 

хардуерни или софтуерни повреди на интернет пакети със злоумишлено модифицирани опции. 

8. "Информационна защита" е комплекс от организационни, юридически, технически и 

технологични мерки за мониторинг, анализ, активна превенция, намаляване влиянието на уязвимости, 

споделяне на информация за тях, включително отстраняване на последствията от инциденти. 

9. "Инцидент със "значително увреждащо въздействие" се определя, като се вземат предвид 

следните показатели: 

а) брой ползватели, разчитащи на услугите, предоставяни от субекта; 

б) зависимост на други сектори – от посочените в приложение № 1, от услугата, предоставяна от 

субекта; 

в) въздействието, което инцидентите биха могли да имат от гледна точка на мащаб и 

продължителност върху стопанските и обществените дейности или върху обществената безопасност; 

г) пазарният дял на субекта; 

д) географският обхват на областта, която би била засегната от даден инцидент; 

е) значението на субекта за поддържането на достатъчно ниво на услугата, като се взема 

предвид наличието на други средства за предоставянето на тази услуга. 

Когато е целесъобразно, се вземат предвид и характерните за сектора показатели, за да се 

определи дали даден инцидент би имал значително увреждащо въздействие. 

10. "Кибератака" е опит за разрушаване, разкриване, променяне, забрана, кражба или 

получаване на неупълномощен достъп до/или неупълномощено използване на информационен актив. 

11. "Киберзаплаха" е възможността за злонамерен опит да се повреди или прекъсне 

компютърната мрежа, системата, услугите и данните. 

12. "Киберинцидент" е събитие или поредица от нежелани или неочаквани събития, свързани с 

киберсигурността, които с голяма вероятност могат да предизвикат компрометиране на дейностите и 

заплашват сигурността на информацията. 

13. "Киберинцидент със значителен приоритет" е киберинцидент, който оказва сериозно 

въздействие върху дейността на правителството, върху предоставянето на съществени услуги на голяма 

част от българското население или върху икономиката на Република България. 

14. "Киберинцидент с висок приоритет" е киберинцидент, който има сериозно въздействие 

върху голяма организация или върху по-широко/местно управление или който представлява значителен 

риск за предоставянето на съществените услуги на голяма част от българското население или върху 

икономиката на Република България. 

15. "Киберинцидент със среден приоритет" е киберинцидент, който има сериозно 

въздействие върху средна организация или който представлява значителен риск за голяма организация 

или за по-широко/местно управление. 

16. "Киберотбрана" е комплекс от мерки и способности за защита и активно противодействие 

на кибератаки и хибридни въздействия върху комуникационните и информационните системи и 

системите за управление на отбраната и въоръжените сили, както и върху системите за управление на 

страната при извънредно положение, военно положение или положение на война и върху 

стратегическите обекти, които са от значение за националната сигурност. 

17. "Киберпространство" е глобална мрежа от системи за компютърна обработка, електронни 

съобщителни мрежи, компютърни програми и данни. 

18. "Киберрезерв" е допълнителен ресурс от експерти в областта на киберсигурността, 

защитата на информацията и информационните технологии с компетентности, свързани с осигуряване 

на защита и устойчивост на комуникационните и информационните системи. 

19. "Компютърна услуга "в облак" е цифрова услуга, която дава възможност за достъп до 

променлив по мащаб и еластичен набор от компютърни ресурси, които могат да бъдат ползвани 

съвместно. 
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20. "Лица, осъществяващи публични функции" е понятието по смисъла на § 1, т. 11 от 

допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление. 

21. "Мащабен инцидент" е налице, когато са регистрирани инциденти със среден приоритет в 

мрежите и информационните системи на повече от 4 от субектите по чл. 4, ал. 1, с висок приоритет в 

мрежите и информационните системи на повече от два от субектите по чл. 4, ал. 1 и със значителен 

приоритет на повече от един от субектите по чл. 4, ал. 1. Класификацията на инциденти в зависимост от 

типа на атаката се определя по методика на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA). 

22. "Мрежата на националните екипи за реагиране при инциденти с компютърната 

сигурност" е мрежата по смисъла на чл. 12 от Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и 

на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и 

информационните системи в Съюза (OB, L 194/1 от 19 юли 2016 г.). 

23. "Мрежа и информационна система" е: 

а) електронна съобщителна мрежа по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на 

Закона за електронните съобщения; 

б) всяко устройство или всяка група взаимосвързани или имащи връзка помежду си устройства, 

едно или няколко от които по програма обработва автоматично цифрови данни, или 

в) цифрови данни, съхранявани, обработвани, извличани или пренасяни от елементи, обхванати 

от букви "а" и "б", с цел обработване, използване, защита и поддръжка. 

……………………………. 

27. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид 

нарушение. 

………………………………… 

30. "Риск" е потенциалната възможност дадена заплаха да се осъществи, като се експлоатира 

уязвимостта на информационните активи, за да се причини вреда. 

…………………………………… 

34. "Уязвимост" е неустойчивост на информационната система, на вътрешния контрол и на 

процедурите за сигурност и тяхното реализиране, които може да бъдат използвани за деструктивно 

въздействие върху системата. 

……………………………… 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

…………………………….. 

§ 8. В Закона за електронното управление се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 7в: 

а) в т. 1 буква "г" се отменя; 

б) точка 6 се отменя; 

в) в т. 12 думите "мрежова и информационна сигурност" и запетаята преди тях се заличават; 

г) създава се т. 27: 

"27. осъществява правомощията по Закона за киберсигурност." 

2. В чл. 7к, ал. 2 т. 3 се отменя. 

3. В чл. 43, ал. 2 думите "и мрежова съвместимост и информационна сигурност" се заменят със 

"съвместимост". 

4. В глава четвърта раздел III с чл. 54, 55 и 55а се отменя. 

5. В чл. 56, ал. 1 думите "на този закон" се заличават, а накрая се добавя "по този закон и по 

Закона за киберсигурност". 

6. В чл. 57, ал. 1 думите "и мрежова и информационна сигурност" се заличават. 

7. В чл. 60: 

а) в заглавието думите "и мрежова и информационна сигурност" се заличават; 

б) в ал. 1 думите "мрежова и информационна сигурност и" се заличават; 

в) в ал. 2 думите "информационната сигурност и" се заличават. 

8. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 10 се изменя така: 

"10. "Мрежова и информационна сигурност" е понятието по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за киберсигурност." 
 

§ 10. В Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс  в § 145, ал. 14, т. 27 от 

преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление" 

се заменят с "чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност". 
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     § 11. (В сила от 1.10.2018 г. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) В Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ДВ, бр. 27 от 2018 г.) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите "1 

октомври 2018 г." се заменят с "31 януари 2019 г.". 

     § 12. Министерският съвет в срок до 31 декември 2018 г. приема правилника за прилагане 

на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

…………………………….. 

§ 14. Член 15, ал. 3, 4 и 5 и чл. 18, ал. 9, т. 2 и ал. 10 влизат в сила от 1 януари 2022 г., а § 11 

влиза в сила от 1 октомври 2018 г. 

 

     Относно ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван  

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 40. В ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ  се правят следните изменения и допълнения: 

……………………………………… 

………………………………………. 

24. (В сила от 11.08.2006 г. - ДВ, бр. 98 от 2018 г.) В преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; 

попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 22 от 2007 г. и бр. 95 от 2009 г.) в § 144а ал. 1 се изменя така: 

"(1) До приемането на наредбата по чл. 135, т. 6: 

1. границите и охранителните режими на санитарно-охранителните зони около 

съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и за минералните води, и за 

изграждането, обозначаването и експлоатацията им, се определят съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 

2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.); 

2. границите и режимите на средния и външния пояс на учредените до 28 януари 2000 г. 

санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води не се прилагат, а границата на най-

вътрешния пояс, когато той е предназначен за защита на водовземно съоръжение, се запазва 

 § 41. (1) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 

януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са 

издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, 

в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция 

заявление за вписване. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите; 

2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация; 

3. декларация за годината на изграждане на съоръжението; 

4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението; 

5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на 

околната среда. 

(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение: 

1. разкрива само едно водно тяло; 

2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или 

проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, 

и 

3. е годно за експлоатация. 

(4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция 

проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3, вписва съоръжението в 

съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.  

(5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва 

вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва ликвидиране на 

съоръжението. 

(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при 

условията и по реда на Закона за водите. 
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(7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на 

гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 

влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 

3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила подават в съответната 

басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за 

регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. 

    § 42. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за 

които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на 

територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по 

чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите. 

    § 43. Наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите се приема в срок до 31 декември 

2019 г.." 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. е публикуван  ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО 

ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 32. В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА се 

правят следните изменения и допълнения: 

…………………………………………….. 

Чл. 45. (1) При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за 

изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни 

осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово 

правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва 

и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по 

реда на чл. 49.  

(2) Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение 

към 31 декември на данъчната година, се установява с писмена декларация, предоставена от 

работника/служителя. 

(3) При прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемник, служебните 

бележки по ал. 1 се издават от последния представляващ работодателя или от съответното 

териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени 

разплащателните ведомости и приложенията към тях по реда на Кодекса за социално осигуряване. 

(4) Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване 

– платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 

и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на 

упълномощено от него лице.  

(5) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи 

по чл. 29 или 31, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за 

удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.  

(6) Сметката за изплатени суми по ал. 4 и служебната бележка по ал. 5 не се издават в случаите 

по чл. 43, ал. 5. 

(7) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доходи 

от други източници по чл. 35 издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи 

и за удържания през годината данък. 

(8) Служебните бележки по ал. 1, 5 и 7 се издават в 14-дневен срок от датата на 

поискването им." 

…………………………………………………….. 

9. В чл. 48: 

а) създава се нова ал. 5: 

"(5) От определения по ал. 1 данък се приспада и данъчното облекчение по чл. 22д, ал. 2."; 

б) алинея 8 се изменя така:  

"(8) Данъкът по ал. 1 и 2 се закръглява към всеки пълен лев след приспаданията по ал. 3 – 6, 

когато не се ползва отстъпка, или след ползването на отстъпка." 

10. В чл. 50: 

а) в ал. 1, т. 3, буква "в" думите "ал. 8 и ал. 13" се заменят с "ал. 8, 13 и 14"; 

б) алинея 4 се отменя. 
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………………………………………………………… 

18. В чл. 73: 

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "изплатените през годината доходи" се добавя "и за 

удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски"; 

б) в ал. 4 в изречение първо думите "15 март" се заменят с "28 февруари", а в изречение второ 

думите "прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност" се заменят със 

"заличаване/прекратяване"; 

в) алинея 5 се изменя така:  

"(5) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със 

заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите."; 

г) алинея 6 се изменя така: 

"(6) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми 

доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни 

осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на 

годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 

декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово 

правоотношение."; 

д) създават се ал. 7 и 8: 

"(7) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.  

(8) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на 

предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в 

срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията."  

………………………………………………… 

20. В чл. 81а, ал. 1 изречение първо се изменя така: "Лице – платец на доход, което при 

поискване не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, се наказва с 

глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание."  

 

§ 39. В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ се правят следните изменения и 

допълнения: 

……………………………………. 

19. В чл. 67: 

а) алинея 13 се изменя така: 

"(13) Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови 

отпадъци по ал. 12, както и всяка тяхна промяна, могат да бъдат установявани служебно и/или чрез 

подаване на декларация от лицата по чл. 64 и чл. 67, ал. 15 по образец, ред и срок, определени в 

наредбата по чл. 9."; 

б) алинея 14 се отменя. 

 

 


