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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 октомври 2017г. 
   

  

 В официалния раздел на държавни вестници от ДВ бр. 78/29.09.2017г. до ДВ бр. 

83/17.10.2017г., включително, няма извършени промени в  нормативни и поднормативни  актове, 

които  са  свързани с правомощията на Областен управител и дейността на Областна администрация – 

Велико Търново. 

 

 Относно ДВ, бр. 84/20.10.2017г. 
 

 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 225 на МС от 13.10.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на 

Министерския съвет от 2003 г. 
§ 1. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 5: 

Със създаването на тази точка се регламентира, че Комисията по заетостта към 

областния съвет за развитие има задължение да набира, обработва и предоставя на Агенцията по 

заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. 

§ 2. Създава се чл. 7а: 

"Чл. 7а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта изпраща два пъти в 

годината – до края на януари и на юли, писмо до председателите на комисиите по заетостта към 

областните съвети за развитие и дирекциите "Бюро по труда" с указания за сроковете и реда за 

набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. 

(2) Областният управител по предложение на Комисията по заетостта издава заповед за 

сформиране на работна група, в която се включват представители на институциите по чл. 9, ал. 5, 

т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ. /това са областната администрация и на общините на територията на областта, 
териториалните поделения на Агенцията по заетостта, областните структури на 

представителните организации на работодателите и представителните организации на 

работниците и служителите и  отраслови и браншови организации/ 

(3) Работната група организира, координира и провежда набирането на информация от 

работодатели от областта и внася информацията за обсъждане в Комисията по заетостта. 

(4) Информацията се изпраща от председателя на Комисията по заетостта в централното 

управление на Агенцията по заетостта в срока, определен в писмото по ал. 1. 

(5) Агенцията по заетостта обобщава информацията, получена от комисията по заетостта за 

потребностите на работодателите от работна сила и я изпраща на министъра на труда и социалната 

политика в двуседмичен срок от нейното получаване." 

  § 8. В чл. 27 ал. 2 се изменя така: 

"(2) След изтичането на първите три месеца от финансовата година изпълнителният директор 

на Агенцията по заетостта може да преразпределя средствата от едни региони към други в рамките на 

една програма или мярка въз основа на предложенията на дирекциите "Регионална служба по 

заетостта"." 

  § 10. В чл. 28в ал. 7 се изменя така: 

"(7) Минималната помощ се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими 

разходи, или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако чрез това натрупване не 

се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в 

конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с 

решение, приети от Комисията." 

  § 17. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 3: 

а) основният текст се изменя така: 

"(3) Работодателят ползва насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗНЗ 

с изключение на мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д ЗНЗ при следния ред:"; 

б) в т. 5 се създава буква "д": 

"д) осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната 

длъжност и икономическа дейност;". 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Насърчителните мерки по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д ЗНЗ се ползват от 

работодателите при следния ред: 

1. дирекция "Бюро по труда" публикува информация на информационното табло и на 

интернет страницата на Агенцията по заетостта за финансовите средства по насърчителните мерки, за 

които може да сключва договори с работодатели; 

2. работодателят подава заявка за свободно работно място и ползване на средствата по т. 1 по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и документи за 

обстоятелствата по чл. 50, ал. 1; 

3. заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се 

одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по т. 1; 

4. в срок 7 работни дни от подаването на заявката дирекция "Бюро по труда" уведомява 

одобрените работодатели; 

5. в срока по т. 4 одобрените работодатели се обявяват на информационното табло на 

дирекция "Бюро по труда"; 

6. дирекция "Бюро по труда" сключва договори в рамките на средствата по т. 1 с одобрените 

работодатели в срок до 30 дни от подаването на заявката." 

  § 18. Създава се чл. 50а: 

"Чл. 50а. (1) Дирекция "Бюро по труда" публикува актуална информация на 

информационното табло и на интернет страницата на Агенцията по заетостта за неусвоените финансови 

средства по насърчителни мерки, за които може да сключва договори с работодатели. 

(2) Работодателите могат да ползват насърчителните мерки по реда на чл. 50, ал. 4, т. 2, 4, 5 и 

6. 

(3) Заявките, подадени от работодатели, които отговарят на условията по чл. 50, ал. 1, се 

одобряват по реда на постъпването им до изчерпване на средствата по ал. 1." 

   

 Относно ДВ, бр. 85/24.10.2017г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
 

  Наименованието на закона се изменя на "Закон за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги".Наименованието на глава втора се изменя на "Електронно изявление и 

електронен документ". 

  Регламентира се следното: 

  Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент 

(ЕС) № 910/2014"." 

Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 

910/2014. 

Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 от 

Регламент (ЕС) № 910/2014. 

Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от 

Регламент (ЕС) № 910/2014. 

Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е 

равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните. 

  Отменя се член 14, който гласеше, че  никой освен автора няма право на достъп до данните за 

създаване на електронния подпис. 

 Отменя се и текста на чл.15, който гласеше: 

„(1)Лицето, посочено като титуляр или автор на електронното изявление, не може да оспори 

авторството спрямо адресата, ако изявлението е подписано с електронен подпис, когато: 
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     1.  изявлението е отправено чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен 

режим, или 

     2.  изявлението е извършено от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране. 

     (2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от момента, в който адресатът получи уведомление, че електронното 

изявление не изхожда от автора и адресатът има достатъчно време да съобрази поведението си с 

уведомлението. 

     (3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.“ 

  Наименованието на глава трета се изменя така: "Електронни удостоверителни услуги". 

Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, т. 16 

от Регламент (ЕС) № 910/2014." 

  Член 17 се изменя така: 

"Устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и устройства за 

създаване на квалифициран електронен печат 

Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис 

и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от 

Регламент (ЕС) № 910/2014 се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия регламент. 

(2) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на 

акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на 

сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства 

за създаване на квалифициран електронен печат. 

(3) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" уведомява Европейската 

комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

(4) Акредитацията на лицата по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция "Българска 

служба за акредитация" в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети от Европейската 

комисия по чл. 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

(5) Сертифицирането на устройствата се извършва при условията, определени в чл. 30, 

параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014." 

  В глава трета, раздел I се създават нов чл. 18 и чл. 18а: 

"Тайна на данните при удостоверителните услуги 

Чл. 18. Лице, различно от титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до: 

1. данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви 

печат; 

2. данните за автентичност на уебсайт, и  

3. данните, свързани с електронна препоръчана поща. 

Оспорване 

Чл. 18а. (1) Лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен 

печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, 

титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето 

електронен документ е: 

1. отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, 

или 

2. създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране. 

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от деня, в който адресатът получи уведомление, че 

електронният документ не изхожда от автора, съответно от титуляря. 

(3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа." 

  В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Доставчик на удостоверителни услуги е лице по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014." 

2. Алинея 2 се отменя /текста е гласял, че доставчикът на удостоверителни услуги може да 

предоставя услуги по създаване на частен и публичен ключ за квалифициран електронен подпис/ 

3. В ал. 3 след думите "Доставчикът на" се добавя "квалифицирани", а след думата "услуги" 

се добавя "по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014". 

  Член 21 се изменя така: 

"Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги 

Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги изпълняват изискванията за сигурност 

по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

(2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията по 

чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 
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(3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по 

чл. 24, параграф 2, буква "з" от Регламент (ЕС) № 910/2014 за срок 10 години, включително и след 

преустановяване на дейността. 

(4) Доставчиците на удостоверителни услуги не могат да използват събираната и 

съхраняваната информация за цели, различни от тези, свързани с дейността им. 

(5) Размерът на финансовите средства, поддържани от доставчиците на квалифицирани 

удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на вредите от неизпълнение на 

задълженията им в съответствие с чл. 24, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) № 910/2014, се 

определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на 

съобщенията." 

  Отменя се чл. 22 , който гласеше следното: 

 „Доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен: 

     1.   да издава удостоверение по искане на всяко лице, като предварително го информира дали е 

акредитиран; 

     2.  да информира лицата, желаещи да им бъде издадено удостоверение, за условията за издаване и 

използване на удостоверението, включително за ограниченията на неговото действие, както и за 

процедурите за подаване на жалби и за решаване на спорове; 

     3.   когато издава удостоверения, да проверява чрез допустимите средства самоличността, съответно 

идентичността, на автора и на титуляря на квалифицирания електронен подпис и ако е необходимо - 

други данни за тези лица, включени в удостоверението; 

     4.   да публикува издаденото удостоверение, така че трети лица да имат достъп до него съгласно 

указанията на автора, съответно на титуляря; 

     5.  да не съхранява или копира данни за създаване на частни ключове; 

     6.  да предприема незабавни действия във връзка със спирането, възобновяването и прекратяването 

на действието на удостоверението при установяване на съответните основания за това; 

     7.  незабавно да уведомява автора и титуляря за обстоятелства относно валидността или 

надеждността на издаденото удостоверение;“ 

  С промяната на чл. 23 и отпадането на думата "писмен"  отпада изискването отношенията 

между доставчика на удостоверителни услуги и титуляря да се уреждат с писмен договор. 

  В глава трета, раздел II се създава чл. 23а: "Прекратяване на дейността на доставчик на 

квалифицирани удостоверителни услуги 

Чл. 23а. Прекратяването на дейността на доставчик на квалифицирани удостоверителни 

услуги се определя с наредбата по чл. 21, ал. 5." 

  Наименованието на раздел III се изменя така: "Квалифицирани удостоверения". 

  Отменя се член 24, който е бил със следното съдържание:  

 „Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни 

услуги, който съдържа: 

     1.  указание, че удостоверението е издадено за квалифициран електронен подпис; 

     2.  наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за 

държавата, в която е установил своята дейност; 

     3.  името или псевдонима на автора на електронния подпис; 

     4.  особени атрибути, свързани с автора, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако 

доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути; 

     5.  публичния ключ, съответстващ на държания от автора частен ключ за създаване на 

квалифицирания електронен подпис; 

     6.  усъвършенствания електронен подпис на доставчика на удостоверителни услуги; 

     7.  срока на действие на удостоверението; 

     8.  ограниченията на действието на подписа по отношение на целите и/или на стойността на 

сделките, ако удостоверението е издадено с ограничения на удостоверителното действие; 

     9.  уникалния идентификационен код на удостоверението; 

     10.  указание за акредитацията на доставчика, когато той е акредитиран. 

     (2) (Отм.).  

     (3) (Отм.).  

     (4) Титулярят и авторът са длъжни да уведомяват незабавно доставчика на удостоверителни услуги 

за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостоверението. 

     (5) Промените на обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени 

на трети добросъвестни лица.“ 

В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&ToPar=Art24_Par2_Letз&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&ToPar=Art24_Par2_Letв&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art22&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art23&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art23а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art23а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art21_Al5&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art24&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art24&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&ToPar=Art25&Type=201/


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

"(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано 

удостоверение по искане на титуляря съгласно изискванията на чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 

910/2014." 

2. Алинеи 2 и 3 се отменят, като същите са имали следния текст преди отмяната: 
„(2) Искането по ал. 1 се удовлетворява, ако: 

     1.   изхожда от автора или от надлежно овластено от него лице; 

     2.   информацията относно автора, представена за включване в удостоверението, е вярна и пълна, и 

     3.  частният ключ: 

     а)  се държи от автора; 

     б)  е технически годен да бъде използван за създаване на квалифициран електронен подпис, и 

     в)  съответства на публичния ключ, така че чрез публичния ключ може да се удостовери, че определен 

квалифициран електронен подпис е създаден с частния ключ. 

     (3)  Ако се иска вписване в удостоверението на титуляр, от името на когото ще се извършват изявленията, 

искането се удовлетворява, ако са спазени изискванията на ал. 2, т. 2 и 3, и: 

     1.  искането изхожда от титуляря или от надлежно овластено от него лице, и 

     2.  информацията относно титуляря, представена за включване в удостоверението, е вярна и пълна.“ 

Алинея 6 се изменя така: 

"(6) Титулярят на издаденото удостоверение в тридневен срок от публикуването му в 

регистъра може да направи възражение по неговото съдържание, ако са налице грешки или непълноти." 

4. Създават се ал. 7 и 8: 

"(7) В случай че е направено възражение по ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват 

незабавно от доставчика чрез издаване на ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен 

в случаите, когато грешките и непълнотите се дължат на предоставяне на неверни данни. 

(8) Съдържанието на удостоверението се смята за прието, ако не е направено възражение по 

ал. 6." 

  Създава се чл. 25а: 

"Уведомяване за промени 

Чл. 25а. (1) Титулярят на издаденото удостоверение е длъжен да уведомява незабавно 

доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в 

удостоверението. 

(2) Промените в обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат 

противопоставени на трети добросъвестни лица." 

  В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 2 т. 1 се изменя така: 

"1. по искане на титуляря, без да е длъжен да се увери в самоличността или в 

представителната власт;". /тоест след промяната  се премахва задължението на доставчикът на 

удостоверителни услуги да спре действието на издадено от него удостоверение за необходимия 

според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа, ако за това бъде подаден сигнал от автора 

на подписа, като това вече може да направи само неговия титуляр/ 
2. В ал. 4 думите "автора и" се заличават. 

3. В ал. 6, т. 2 думите "автора или" се заличават. 

4. В ал. 7 след думата "удостоверението" се добавя "не"., като по този начин се променя 

кардинално разпоредбата и за в бъдеще се регламентира, че възобновяването на действието на 

удостоверението не заличава правните последици на спирането, а до сега ги е заличавало./ 

  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6, с които се регламентира, че действието на 

удостоверението се прекратява:: 

"4. при смърт или поставяне под запрещение на титуляря; 

5. при прекратяване на юридическото лице на титуляря; 

  6. (в сила от 1.01.2018 г. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) при постъпило уведомление по чл. 32, ал. 4, чл. 

49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за българските лични документи." 

  2. В ал. 2 думите "или на автора" се заличават, местоимението "им" се заменя с "му", а думите 

"и в представителната власт на автора" се заличават. /и тук правото за искане да бъде спряно 

действието на удостоверението вече се предоставя само на титуляря, но не и на автора/ 

3. Алинея 3 се изменя така: 

"(3) Доставчикът прекратява действието на удостоверението, когато установи, че то е 

издадено въз основа на неверни данни." 

4. Отменя се алинея 4, която е била със следното съдържание: „Прекратените 

удостоверения в случаите по ал. 3 се вписват в списъка на прекратените удостоверения, воден от 

доставчика на удостоверителни услуги. Доставчикът вписва в списъка удостоверенията с прекратено 

действие незабавно след узнаване за възникването на съответното обстоятелство.“ 

  В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:  
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1. В ал. 1 след думите "доставчикът на" се добавя "квалифицирани", след думите "електронен 

регистър" се добавя "(база данни)", а думите "за електронен подпис" се заличават.  

2. В ал. 2 думата "автора" се заменя с "титуляря", а думите "удостоверението за неговия 

подпис" се заменят с "неговото удостоверение".  

3. Отменят се алинеи 3 и 4, които са имали следното съдържание: 

„Доставчикът на удостоверителни услуги публикува в регистъра по ал. 1 и информация за: 

 1.   условията и реда за издаване на удостоверение, включително за правилата за установяване 

идентичността на титуляря на квалифицирания електронен подпис; 

2.  процедурите за сигурност на доставчика на удостоверителни услуги; 

3.   начина на използване на квалифицирания електронен подпис; 

4.   условията и реда за използване на квалифицирания електронен подпис, включително 

изискванията за съхраняване на частния ключ; 

5.   условията за достъп до удостоверението и начина на проверка на квалифицирания 

електронен подпис; 

6.  цената за получаване и използване на удостоверение, както и цените на останалите услуги, 

предоставяни от доставчика на удостоверителни услуги; 

7.   отговорността на доставчика на удостоверителни услуги и на титуляря на квалифицирания 

електронен подпис; 

8.   условията и реда, по които авторът, съответно титулярят прави искане за прекратяване 

действието на квалифицирания електронен подпис. 

(4) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се урежда с наредба на Министерския съвет.“ 

  Член 29 се изменя така: "Отговорност“ 

„Чл. 29. Доставчикът на удостоверителни услуги носи отговорност съгласно чл. 13 от 

Регламент (ЕС) № 910/2014 за щети, нанесени умишлено или поради небрежност на физическо или 

юридическо лице поради неизпълнение на задълженията си." 

  Отменя се член 30, съгласно който: 

„(1)  Авторът отговаря спрямо третите добросъвестни лица, когато при създаването на двойката 

публичен и частен ключ е използвал алгоритъм, който не отговаря на 

изискванията на наредбата по чл. 16, ал. 2.  

     (2)  Авторът отговаря спрямо третите добросъвестни лица, ако: 

     1.  не изпълнява точно изискванията за сигурност, определени от доставчика на удостоверителни 

услуги; 

     2.  не поиска от доставчика на удостоверителни услуги прекратяване действието на удостоверението, 

когато е узнал, че частният ключ е бил използван неправомерно или съществува опасност от 

неправомерното му използване. 

     (3)  Авторът отговаря спрямо третите добросъвестни лица за неверни изявления, направени пред 

доставчика на удостоверителни услуги и имащи отношение към съдържанието или към издаването на 

удостоверението. 

     (4)  Когато удостоверението е издадено с вписан титуляр, той отговаря за неизпълнението от страна 

на автора на задълженията по ал. 1 - 3.“ 

Член 31 се изменя така: "Отговорност на титуляря към доставчика на удостоверителни 

услуги“ 

„Чл. 31. Титулярят отговаря спрямо доставчика на удостоверителни услуги, ако е 

предоставил неверни данни, съответно е премълчал данни, имащи отношение към съдържанието или 

към издаването на удостоверението." 

  В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: "Надзор". 

  В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Комисията за регулиране на съобщенията е национален надзорен орган, осъществяващ 

правомощията по Регламент (ЕС) № 910/2014 и този закон." 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на 

доставчиците на удостоверителни услуги при условията по чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 910/2014." 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея: 

а) в т. 4 след думата "лица" се поставя тире и се добавя "органи по оценяване на 

съответствието по чл. 33", след думите "доставчиците на" се добавя "квалифицирани", а думите "чл. 17 

и чл. 21, ал. 1" се заменят с "чл. 21, ал. 1 и 2"; 

б) създава се т. 5: 

"5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за 

изпълнение на правомощията й."  

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 
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"(4) Комисията за регулиране на съобщенията създава, поддържа и публикува доверителни 

списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, 

съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014."  

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

"(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на съвместни 

разследвания по чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014." 

  В чл. 32а се правят следните изменения:  

1. В заглавието думите "за квалифициран електронен подпис" се заличават. 

2. В ал. 1 думите "за квалифициран електронен подпис" и "и на подзаконовите нормативни 

актове" се заличават. 

  Наименованието на глава четвърта се изменя така: "Акредитация и контрол на органи за 

оценяване на съответствието". 

  Създава се нов чл. 33: "Органи за оценяване на съответствието“ 

Чл. 33. Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани 

електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 се извършва от 

акредитирани органи по оценяване на съответствието." 

Член 34 се изменя така: "Акредитираща институция“ 
Чл. 34. (1) Акредитацията по чл. 33 се извършва от Изпълнителна агенция "Българска служба 

за акредитация" при условията и по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване 

на съответствието, съответно – от национален орган за акредитация, който е преминал успешно 

партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 

юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането 

на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB, L 218/30 от 13 август 2008 г.), 

или от международна организация по акредитация съгласно договорни задължения за признаване 

между тази организация и органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, на държава – 

членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

(2) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" издава сертификат за 

акредитация на акредитираните от нея органи за оценка на съответствието. 

(3) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" вписва акредитираните от нея 

органи за оценка на съответствието в регистъра по чл. 17, ал. 1 от Закона за националната акредитация 

на органи за оценяване на съответствието." 

  Членове 35, 36, 37а, 38, 39 и 40 се отменят. 

   В чл. 43, ал. 3 думите "за автора и" и "на подписа" се заличават, а думите "удостоверения за 

електронен подпис" се заменят с "удостоверенията". 

  Член 44 се отменя, като се премахва реда за признаване на удостоверения, издадени от 

доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави. 

  В чл. 45 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление: 

1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 

4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29; 

2. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, 

чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1 – 4, чл. 33, 

параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014; 

3. доставчик на удостоверителни услуги, който доставя удостоверителна услуга, която не 

отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014;  

4. който извърши нарушение на Регламент (ЕС) № 910/2014, на този закон или на издадените 

въз основа на тях актове, за което не е предвидено друго наказание." 

  В чл. 46, ал. 1 думите "упълномощени" и "упълномощено" се заменят съответно с 

"оправомощени" и "оправомощено". 

  В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 – 11 се отменят, тоест премахват се легалните 

определения за: "Асиметрична криптосистема", "Криптографски ключ", "Публичен ключ", 

"Частен ключ", "Устройство за сигурно създаване на подписа", "Данни за създаване на 

подписа", "Данни за проверка на подписа", "Устройство за сигурна проверка на подписа", 

"Базово удостоверение за електронен подпис" и "Оперативно удостоверение за електронен 

подпис". 

  С Допълнителна разпоредба се регламентира, че:  

  § 39. Този закон предвижда мерки по прилагането на 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. 
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  Съгласно Заключителните разпоредби се предвижда следното: 

   § 40. Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон приема 

наредбата по чл. 21, ал. 5. 

  § 41. Органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в 9-месечен 

срок от влизането в сила на този закон привеждат издадените от тях подзаконови нормативни актове в 

съответствие с него. 

  § 42. В Административнопроцесуалния кодекс в чл. 141 думите "по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят със "съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 43. В Кодекса на труда в чл. 327, ал. 2 в изречение второ думите "при спазване разпоредбите 

на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван 

електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на удостоверение за електронни 

подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 44. В Наказателния кодекс  в чл. 319е думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 45. В Кодекса за застраховането се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 накрая се добавя "и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

2. В чл. 344, ал. 2 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 46. В Закона за меценатството се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така: "В случаите, когато заявлението се подава 

по електронен път, се спазват изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 

август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на Закона за електронния документ 

и електронните удостоверителни услуги." и се създава изречение трето: "Заявлението се подписва с 

усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано 

удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, а документите по ал. 3 се 

прилагат във вид на сканирани копия." 

2. В чл. 26, ал. 2 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

с "Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги и на изискванията към предоставянето на съответната електронна административна услуга, 

установени в закон" и се създава изречение второ: "Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван 

електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за 

електронни подписи, или квалифициран електронен подпис." 

  § 47. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други 

длъжности в чл. 4, ал. 2 изречение второ се изменя така: "Декларация, подадена само на електронен 

носител, се смята за неподадена, освен когато е подписана с усъвършенстван електронен подпис, 

усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, 

или квалифициран електронен подпис в съответствие с 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 (OB, L 

257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги." 

  § 48. В Закона за интеграция на хората с увреждания  се правят следните изменения: 

1. В чл. 29, ал. 5 думите "реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се 

заменят с "електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 
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1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

2. В чл. 35, ал. 6 думите "реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се 

заменят с "електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 49. В Закона за частната охранителна дейност в § 1а от допълнителните разпоредби думите 

"при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със 

"съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 

г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и се създава 

изречение второ: "Писменото искане по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2, уведомленията по чл. 

20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис." 

  § 50. В Закона за марките и географските означения се правят следните изменения: 

1. В чл. 32, ал. 1 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

с "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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък 

"Регламент (ЕС) № 910/2014", и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

2. В чл. 60, ал. 1 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

с "Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 51. В Закона за стоковите борси и тържищата  се правят следните изменения: 

1. В чл. 15 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с 

усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано 

удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията 

на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък 

"Регламент (ЕС) № 910/2014", на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги и на Закона за електронното управление." 

2. В чл. 21в ал. 2 се изменя така: 

"(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с 

усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано 

удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги и на Закона за електронното управление." 

3. В чл. 42 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с 

усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано 

удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление." 

  § 52. В Закона за търговския регистър се правят следните изменения: 

1. В чл. 17, ал. 1 думите "при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят с "подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

2. В § 5а, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби думите "електронен подпис при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с 

"усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано 
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удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти в чл. 36 се правят следните изменения:  

1. В ал. 2, изречение второ думите "при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен подпис, 

усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, 

или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

2. В ал. 6 думите "при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен 

подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран 

електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 54. В Закона за достъп до обществена информация в чл. 24, ал. 2 думите "Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят с "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 (OB, L 

257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 55. В Закона за защита на личните данни в чл. 29, ал. 2 думите "по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен 

подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни 

подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 56. В Закона за здравето се правят следните изменения: 

1. В чл. 36, ал. 1, изречение второ думите "при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен подпис, 

усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, 

или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

2. В чл. 37, ал. 6 думите "при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги".  

3. В чл. 72 ал. 4 се изменя така: 

"(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен път, 

подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на 

квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление." 

4. В чл. 108, ал. 4 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

5. В чл. 112а думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със 

"Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

6. В чл. 171а думите "при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят с "подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван 

електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или 

квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 57. В Закона за електронните съобщения  се правят следните изменения: 

apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41048&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41048&ToPar=Art36&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4752&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4752&ToPar=Art24_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40144&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40144&ToPar=Art29_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art36_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31999L0093&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art37_Al6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art72_Al4&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40706&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art108_Al4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art112а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40426&ToPar=Art171а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4536&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32014R0910&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40702&Type=201/


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

1. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:  

"(5) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни 

удостоверителни услуги по реда, определен 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 (OB, L 257/73 от 28 

август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и в Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги." 

2. В чл. 23, ал. 1 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

с "Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

3. В чл. 26, ал. 5 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят 

с "Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се 

заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".  

5. В чл. 251е, ал. 6 думите "изпращат по електронен път при спазване изискванията на Закона 

за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с 

"подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на 

квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 58. В Закона за счетоводството в чл. 4, ал. 5 думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 59. В Закона за насърчаване на инвестициите в чл. 18, ал. 3 думите "по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят със "съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 60. В Закона за промишления дизайн в чл. 31, ал. 1 думите "Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят с "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 (OB, L 257/73 от 28 

август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 61. В Закона за здравното осигуряване в § 1а, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите 

"Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги" и се създава изречение второ: "Заявленията се 

подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на 

квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно 

изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги." 

  § 62. В Закона за гражданската регистрация в чл. 105, ал. 4 думите "Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 63. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти 

на Европейския съюз в чл. 58о, ал. 1, изречение второ думите "при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят със "съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 64. В Закона за чистотата на атмосферния въздух  в чл. 30 думите "при условията и по реда 

на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "съгласно изискванията на 

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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 
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  § 65. В Закона за обществените поръчки в чл. 39, ал. 10 думите "Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят с "изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 66. В Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в § 75, ал. 1 от 

преходните и заключителните разпоредби думите "при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят с "подписани с усъвършенстван електронен подпис, 

усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, 

или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 67. В Закона за туризма в чл. 75, ал. 1 думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 68. В Закона за управление на отпадъците в § 22 от преходните и заключителните 

разпоредби думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 69. В Закона за данък върху добавената стойност в чл. 114, ал. 11, т. 1 думите "Закона за 

електронния документ и електронния подпис" се заменят с "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 (OB, L 

257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 70. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в § 5а, ал. 1 от 

допълнителните разпоредби думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се 

заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 71. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия в чл. 16г, ал. 2 думите 

"по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "създаден съгласно 

изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 72. В Закона за съдебната власт в чл. 175а, ал. 3, т. 2 думите "Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят със "създаден съгласно изискванията на 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 73. В Закона за ветеринарномедицинската дейност  в чл. 229б, ал. 1, изречение трето 

думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с "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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги". 

  § 74. В Закона за признаване на професионални квалификации в чл. 97, ал. 4 думите "със 

Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със "с 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 (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 75. В Закона за регистър Булстат  в чл. 15, ал. 1 думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят с "изискванията на 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 (OB, L 

257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 
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  § 76. В Закона за закрила на детето в чл. 43в, ал. 5 думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 77. В Закона за социално подпомагане в чл. 18б, ал. 5 думите "Закона за електронния 

документ и електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги". 

  § 78. В Закона за българските лични документи  се правят следните изменения: 

1. В чл. 18в навсякъде думите "удостоверение за квалифициран" се заменят с 

"квалифицирано удостоверение за", а думите "Закона за електронния документ и електронния подпис" 

се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". 

2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 21 се изменя така: 

"21. "Квалифицирано удостоверение за електронен подпис" е понятие по смисъла на Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги."  

3. В останалите текстове на закона думите "удостоверение за квалифициран" и 

"удостоверението за квалифициран" се заменят съответно с "квалифицирано удостоверение за" и 

"квалифицираното удостоверение за". 

  § 79. В Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) в § 145, 

ал. 14, т. 31 от преходните и заключителните разпоредби думите "Закона за електронния документ и 

електронния подпис" се заменят със "Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги". 

  § 80. Параграф 22, т. 1 относно чл. 27, ал. 1, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за администрацията.  

В чл. 2, ал. 1 се създава т. 8, като се въвежда и допълнителен принцип, а именно: 

 "8. непрекъснато усъвършенстване на качеството." 

 В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В ал. 3 думите "методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2" се заменят с "наредбата по чл. 46б, 

ал. 2".  

 2. В ал. 4: 

 а) точка 1 се изменя така: 

 "1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в 

администрацията;" 

 б) създава се нова т. 11: 

 "11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;" 

 в) досегашната т. 11 става т. 12.  

 3. Създава се нова ал. 7: 

 "(7) Инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които се 

утвърждават от съответния ръководител на административната структура, а за Главния инспекторат – 

от министър-председателя." 

 4. Създава се ал. 8: 

 "(8) Инспекторатите ежегодно представят отчет за дейността си пред съответния 

ръководител на административната структура, а Главният инспекторат – пред министър-председателя." 

 5. Досегашната ал. 7 става ал. 9. 

 6. Създават се ал. 10 и 11: 

 "(10) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в 

капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. 

 (11) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина." 

 В чл. 46а се правят следните изменения:  

 1. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Главният инспекторат: 

1. координира и подпомага дейността на инспекторатите; 

2. дава оценка относно дейността на инспекторатите по ред, определен с наредбата по чл. 46б, ал. 2; 

3. координира и подпомага изпълнението на държавната антикорупционна политика; 

4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения; 

5. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители 

на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите; 
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6. изпълнява функциите по чл. 46, ал. 4 по отношение на администрацията на Министерския съвет и 

второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет; 

7. осъществява други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация или възложени му от министър-председателя." 

 2. В ал. 3 думите "чл. 46, ал. 7" се заменят с "чл. 46, ал. 9". 

 В чл. 46б се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите "За инспектори" се заменят със "За ръководител на 

инспекторат и за инспектори".  

 2. Създават се нови ал. 2 и 3: 

 "(2) Структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за 

осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи се 

определят с наредба, приета от Министерския съвет. 

 (3) С наредбата по ал. 2 Министерският съвет може да определи допълнителни изисквания, 

на които трябва да отговарят ръководителят и инспекторите." 

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

 4. Досегашната ал. 5 се отменя. 

  Създава се чл. 64: 

 "Чл. 64. Администрацията осъществява цялостно управление на качеството на дейността си 

за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез 

системи за управление на качеството." 

 В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 6 и 7: 

 "6. "Административен контрол" е дейност за проверка и оценка на действията на 

администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел ефективност, 

прозрачност в управлението и предотвратяване на корупцията. 

 7. "Система за управление на качеството" е съвкупност от целенасочени и координирани 

действия и процеси, чрез които се гарантира постигането на целите на администрацията, подобряването 

на ефективността и ефикасността на работата й, като се прилагат подходящи аналитични инструменти с 

оглед на спецификата на дейността й и потребностите на заинтересованите страни." 

 § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 

15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г.) в § 16 от преходните и заключителните 

разпоредби се правят следните изменения: 

 1. В ал. 2 думите "съгласувано със Съвета за административната реформа към 

Министерския съвет" се заменят със "след предварително съгласуване с администрацията на 

Министерския съвет". 

 2. В ал. 5 думите "заместник министър-председателя по координация на европейските 

политики и институционалните въпроси" се заменят с "министъра за Българското председателство на 

Съвета на Европейския съюз 2018". 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

     § 8. В 5-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема 

наредбата по чл. 46б, ал. 2. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. е публикуван нов ЗАКОН за 

държавните помощи. 

С този закон се отменя стария Закон за държавните помощи.  

Този закон определя условията и реда за: 

 1. предоставянето на държавни помощи и минимални помощи; 

 2. изпълнението на процедурите по уведомяване съгласно чл. 108, ал. 3 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за предоставяне на държавни помощи; 

3. категориите държавни помощи, съвместими с вътрешния пазар; 

 4. изпълнението на задълженията за докладване, събиране, регистриране и съхраняване на 

данни; 

 5. възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и на неправилно 

използвана държавна помощ; 

6. възстановяването на неправомерно получена минимална помощ; 

 7. оценката на държавните помощи, за които не е задължително уведомяване на 

Европейската комисия, за съответствие с правилата за групово освобождаване; 

 8. оспорването по съдебен ред на нарушения, свързани с предоставяне на държавни помощи 

и минимални помощи. 

Този закон се прилага за: 

1. индивидуалните държавни помощи и минимални помощи;  

2. схемите за държавна помощ и минимална помощ. 
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(2) Този закон се прилага и за помощ, освободена от задължението 

 

 Със закона се регламентират правата и задълженията на администраторите и на 

получателите на държавни и минимални помощи. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 8121з-

1225 от 27.09.2017 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, издадена от министъра на вътрешните работи и 

председателя на Държавна агенция "Национална сигурност 

     

 С наредбата се определят: 

 1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и 

трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и институции в 

предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито 

собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма; 

 2. минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и 

прилагани в обектите по т. 1; 

 3. редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в обектите 

по т. 1. 

  В Раздел II са определени обектите, чиито собственици и ползватели разработват и 

прилагат мерки за противодействие на тероризма 

     Чл. 2. Мерки за противодействие на тероризма по тази наредба се разработват и прилагат 

в следните обекти по чл. 1, т. 1, с изключение на включените в списъка на стратегическите 

обекти от значение за националната сигурност: 

 1. железопътни линии, пристанища и летища и пътни съоръжения по автомагистрали и 

пътища от първи клас за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях; 

 2. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 200 места за 

посетители или с разгъната застроена площ над 5000 кв.м, както следва: 

 а) хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически 

селища и вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, 

апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, туристически хижи; 

 б) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за 

продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължително лечение и 

рехабилитация; 

 в) сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, 

общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската 

академия на науките; 

 г) сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата – музеи, 

библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, 

архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали, танцови зали, циркови зали, 

естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно 

предназначение и др.; 

 д) сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и 

религиозно предназначение – храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, 

синагоги, обредни домове и др.; 

 е) сгради за административно обслужване – административни сгради, банкови и 

небанкови финансови институции, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни 

сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, 

центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.; 

 ж) сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, 

услугите и хазарта – търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани 

магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански 

ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени 

бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и 

пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на 

оръжие; 

 з) сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения – 

приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени 

линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи; 
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 и) сгради и съоръжения за спорт – всички спортни обекти и съоръжения по Закона за 

физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на 

спортни, културни и други мероприятия; 

 3. всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли 

от по-ниска категория. 

    В Раздел III са регламентирани мерки за противодействие на тероризма 

     Чл. 3. Всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 разработва план за сигурност, 

който задължително включва: 

 1. анализ на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и 

съоръжения) от извършване на посегателство се определя от функционалното предназначение и 

капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна достъпност, вид, количество и стойност 

на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в 

него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален 

обхват; 

 2. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други 

средства;  

 3. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за 

контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за 

сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; 

сигурност на информационните системи; 

 4. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на 

последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв; 

 5. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на 

временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен 

пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства; 

 6. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител 

на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за 

обекта изпълнители; 

 7. описание на елементите за физическа защита на обектите. 

     Съгласно чл. 4. (1) всеки собственик/ползвател на обект по чл. 2 определя служител за 

връзка по сигурността и информира писмено съответната областна дирекция на Министерството 

на вътрешните работи (ОДМВР), на чиято територия се намира обектът, за лицето, определено за 

служител за връзка по сигурността.  

 (2) Служителят за връзка по сигурността се запознава с реда за оповестяване и 

информиране по чл. 3, т. 4. 

 (3) Служителят по ал. 1 информира незабавно съответната ОДМВР, на чиято територия 

се намира обектът, при установяване на опасности и рискове за съответния обект. 

    Съгласно чл. 5. (1) в обектите по чл. 2 се изграждат елементи за физическа защита 

така, че да осигуряват физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите, живота 

и здравето на гражданите, без да се нарушават условията на предвиденото за тях функционално 

предназначение, като се спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ. 

 (2) Елементите за физическа защита могат да са: 

 1. персонал за физическа защита; 

 2. физически бариери; 

 3. охранително осветление; 

 4. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп; 

 5. алармени системи за сигурност и системи за видеонаблюдение; 

 6. служебни помещения и оборудване. 

 (3) Елементите за физическа защита по ал. 2, т. 2 – 6 се изграждат в съответствие с 

техническите изисквания към тях по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изиск- 

вания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.). 

      Съгласно чл. 6. обектите по чл. 2 следва да отговарят на минималните изисквания 

за физическа сигурност на строежите по Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите 

изисквания за физическа сигурност на строежите съобразно техния клас на физическа сигурност. 

     Чл. 7. Собствениците/ползвателите на обекти по чл. 2 или определеният от тях 

служител за връзка по сигурността задължително провеждат първоначален и периодичен (не по-

малко от веднъж годишно) инструктаж и обучение на служителите в съответния обект, като при 

инструктажа: 
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 1. запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително 

поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват оглед за камери, излъчват видима 

нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение; 

 2. инструктират за действие при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, 

пакети и др.; 

 3. инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки 

помещения; 

 4. инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за 

наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели; 

 5. запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен 

терористичен акт; 

 6. провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по-

малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол. 

     В Раздел IV е регламентиран реда за осъществяване на контрол 

     Чл. 8. (1) Контролът по тази наредба се осъществява чрез извършване на проверки в 

обектите по чл. 2 от органите по чл. 44, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма. 

 (2) 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. 

 (3) За всяка извършена проверка се съставя протокол съгласно приложението, 

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

     Чл. 9. (1) При констатиране на нарушения контролните органи дават 

разпореждания за преустановяването им и за предотвратяване и отстраняване на негативните 

последици от тях. 

 (2) Разпорежданията по ал. 1 се отразяват в автоматизирана информационна система 

на Министерството на вътрешните работи, като в случай че са издадени от ДАНС, копие от 

разпореждането се изпраща в МВР. 

 (3) За неизпълнение на разпорежданията по ал. 1 се налагат глоби или имуществени 

санкции по чл. 47 от Закона за противодействие на тероризма. 

  В допълнителна разпоредба е регламентирано следното:  

     § 1. По смисъла на тази наредба: 

 1. "Лесноуязвими обекти и съоръжения" са туристически обекти, исторически сгради и 

музеи, места за спорт и отдих, търговски средища и ресторанти, образователни институции, религиозни 

средища, многоетажни офисни сгради, банки и финансови институции, транспортна инфраструктура, 

хотели и места за тържества и събития. 

 2. "Трудноуязвими обекти и съоръжения" са сгради и обекти, характеризиращи се с 

ограничен достъп до тях, и сгради и обекти, защитени с достатъчно ресурси за сигурност. 

 3. "Зона за сигурност" е съответната територия и/или прилежащата инфраструктура на 

обекта или сградата, в която се осъществява контрол или пропускателен режим. 

   С   ПЗР е регламентирано: 

     § 2. Тази наредба се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за противодействие на 

тероризма. 

     § 3. (1) Разпоредбата на чл. 5, ал. 3 се прилага само за елементите за физическа 

защита, които се изграждат след влизането в сила на тази наредба. 

 (2) Разпоредбата на чл. 6 се прилага само за инвестиционни проекти, за които 

производството по одобряване и производството по издаване на разрешение за строеж започват 

след влизането в сила на тази наредба. 

     Прието е Приложение към чл. 8, ал. 3 

  

 

 Относно ДВ, бр. 86/27.10.2017г. 

 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 
 

§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо след думата "ответникът" се добавя "в продължение на един 

месец" и се създават изречения трето и четвърто: "Невъзможността ответникът да бъде намерен на 

посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне 

една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това 

правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след 
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справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг 

начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението." 

2. В ал. 3 думите "указва на ищеца да представи справка за" се заменят със "служебно 

проверява" и се създава изречение трето: "Съдът служебно проверява и местоработата на 

ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за 

осъществяване на стопанска дейност." 

3. Алинея 4 се отменя. 

4. В ал. 6 се създава изречение второ: "Възнаграждението на особения представител се 

определя от съда съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на 

възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от 

Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него." 

  § 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Досегашният текст става ал. 1.  

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници 

по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за 

съдебната власт." 

  § 3. В чл. 71 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху 

имот, както и по исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет 

вещни права върху имот и за сключване на окончателен договор с такъв предмет, размерът на 

държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска." 

  § 4. Член 72 се изменя така: 

"Държавни такси при съединяване на искове 

Чл. 72. (1) За предявените с една молба искове в защита на един интерес се събира една 

държавна такса върху защитавания интерес независимо от броя на ответниците. 

(2) За предявените с една молба искове в защита на различни интереси минималната такса се 

събира от всички интереси." 

 § 5. В чл. 73 ал. 4 се изменя така: 

"(4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с 

увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в 

тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената 

на описаната вещ и от паричното вземане. От таксата за изпълнение на парично вземане се 

приспада пропорционалната такса за опис, която не може да надвишава с повече от една втора 

размера на таксата за опис, определена към момента на извършване на описа. Сборът от всички 

пропорционални такси за сметка на длъжника или на взискателя в едно изпълнително 

производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален 

размер, определен в тарифата, надвишава този размер. За задължение в размер над четиридесет и пет 

минимални работни заплати този сбор не може да надвишава една петнадесета от задължението, 

но не по-малко от три минимални работни заплати." 

 § 6. Създава се чл. 73а: 

"Такси по изпълнението 

Чл. 73а. (1) Сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника в едно 

изпълнително производство не може да надвишава за задължения в размер: 

1. до 10 на сто от минималната работна заплата – 30 на сто от минималната работна заплата; 

2. от 10 до 20 на сто от минималната работна заплата – 40 на сто от минималната работна 

заплата; 

3. от 20 до 50 на сто от минималната работна заплата – 50 на сто от минималната работна 

заплата; 

4. от 50 на сто до една минимална работна заплата – 70 на сто от минималната работна 

заплата; 

5. от една до две минимални работни заплати – 80 на сто от минималната работна заплата; 

6. от две до три минимални работни заплати – 90 на сто от минималната работна заплата. 

(2) В общия сбор на таксите по изпълнението не се включват таксите във връзка с 

администриране на жалби срещу действия на съдебния изпълнител, както и за уведомяване на 

присъединени взискатели и за присъединяването им.  

(3) В случаите, когато е достигнат общият сбор на таксите по ал. 1 и взискателят поиска 

нови изпълнителни действия, таксите за тях са за негова сметка и не се дължат от длъжника." 

  § 7. В чл. 79, ал. 1 се създава т. 3: 
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"3. разноските, направени от взискателя, са за изпълнителни способи, които не са 

приложени." 

 Тоест се регламентира, че разноските по изпълнението направени от взискателя за 

изпълнителни способи, които не са приложени остават за негова сметка и не се събират от 

длъжника. 

 § 8. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "държавни учреждения и" и "управление или" се заличават. 

2. В ал. 2 след думата "държавата" се добавя "и държавни учреждения, включително 

поделения и клонове на последните", а думите "спорното правоотношение" се заменят с 

"правоотношението, от което произтича спорът". 

  § 9. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Досегашният текст става ал. 1.  

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и 

по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие." 

  § 10. В чл. 127 се създава ал. 4, с която се регламентира, че в исковата молба: 

"(4) По осъдителен иск за парично вземане ищецът посочва банкова сметка или друг 

начин за плащане." 

  § 11. В чл. 236, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нова т. 7: 

"7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от 

ищеца начин за плащане;".  

2. Досегашната т. 7 става т. 8. 

  § 12. В чл. 245, ал. 3, изречение второ накрая се добавя "както и за събраните от длъжника 

такси и разноски в изпълнителното производство". 

  § 13. В чл. 274, ал. 3 в текста преди т. 1 след думите "ал. 1" се добавя "и ал. 2". 

  § 14. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните 

решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 

1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и 

Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на 

Върховния касационен съд; 

2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или 

на Съда на Европейския съюз; 

3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото." 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до 

касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна 

неправилност." 
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

  § 15. В чл. 286, ал. 1, т. 3 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3". 

  § 16. В чл. 290 се създава ал. 3: 

"(3) Решението по ал. 2 не представлява задължителна съдебна практика." 

§ 17. Член 291 се отменя. 

Тоест отпаднал е този текст: 

Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд: 

 1.  посочва с мотивирано решение практиката в кое от противоречивите решения смята за 

правилна; в този случай той постановява решение по делото въз основа на тази практика; 

2.  когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо 

е неправилна; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на 

обстоятелствата по делото; 

 3.  когато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, 

посочва с мотивирано решение защо е неприложима; в този случай той постановява решение, като 

тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото. 

  § 18. В чл. 340, ал. 2 накрая се добавя "както и самостоятелно от поставения под 

ограничено запрещение". 

  § 19. В чл. 393, ал. 1 след думите "Закона за лечебните заведения" се добавя "както и върху 

вземания на лечебни заведения от Националната здравноосигурителна каса". 

  § 20. В чл. 396, ал. 2 след думите "ал. 1" се добавя "и ал. 2". 
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 § 21. В чл. 410, ал. 2 се създава изречение второ: "В заявлението се посочва и банкова 

сметка или друг начин за плащане." 

  § 22. В чл. 411 се правят следните допълнения:  

1. В ал. 1, изречение второ след думата "изпраща" се добавя "незабавно".  

2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя "и заявителят не отстрани допуснатите нередовности в 

тридневен срок от съобщението". 

  § 23. В чл. 412 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нова т. 7: 

"7. банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг начин за 

плащане;". 

2. Досегашната т. 7 става т. 8. 

3. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите "т. 7" се заменят с "т. 8". 

4. Досегашните т. 9, 10 и 11 стават съответно т. 10, 11 и 12. 

  § 24. В чл. 414, ал. 1, изречение второ накрая се добавя "освен в случаите по чл. 414а". 

  § 25. Създава се чл. 414а: 

"Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение 

Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в 

срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е 

изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за 

изпълнението на задължението с препис за заявителя.  

(2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той 

може да възрази, че не дължи разноски за производството. 

(3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да 

подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище. 

(4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или 

частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището е 

подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.  

(5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка 

заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422.  

(6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно 

чл. 418, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение." 

  § 26. Член 415 се изменя така: 

"Действие на възражението 

Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните 

случаи: 

1. когато възражението е подадено в срок; 

2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5; 

3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.  

(2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът 

постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.  

(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен. 

(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася 

дължимата държавна такса. 

(5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, 

съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, 

издаден по чл. 418." 

  § 27. В чл. 418, ал. 5, изречение първо след думата "лист" се добавя "и копие от 

документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение", а в изречение второ думите 

"съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение" се заменят със "съобщението заедно с 

връчените документи с отбелязване на връчването на всеки един от тях". 

  § 28. В чл. 420, ал. 2 думата "убедителни" се заличава и накрая се добавя "и без да е 

необходимо обезпечението по ал. 1". 

  § 29. В чл. 422 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 4". 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Обратен изпълнителен лист не се издава, ако искът е отхвърлен поради неизискуемост на 

вземането." 

 § 30. В чл. 426, ал. 2, изречение второ накрая се добавя "само ако това е нужно за 

удовлетворяване на вземането му". 
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 Тоест се регламентира, че в изпълнителното производство взискателят посочва начина 

на изпълнението, като му се дава право да посочи едновременно няколко начина на изпълнение, 

но само ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му. 

  § 31. Член 427 се изменя така: 

"Местна компетентност 

Чл. 427. (1) Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се 

намират: 

1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението; 

2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника;  

3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на 

взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за 

вреди от непозволено увреждане; 

4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска 

изпълнение на такива задължения; 

5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника; 

6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма 

постоянен адрес или седалище на територията на Република България. 

(2) След образуване на изпълнителното дело по правилата на ал. 1 взискателят може да 

поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, 

намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната 

съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който 

да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район. 

(3) В случаите по ал. 2, когато изпълнението е насочено към парични вземания на 

длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, 

изпълнителното дело не се препраща. 

(4) Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата 

по ал. 1, т. 5, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото. 

(5) По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от 

друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия 

запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се 

изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. За изпратеното изпълнително дело се 

уведомяват длъжникът и третото задължено лице. Разноските, свързани с препращането на делото, 

остават в тежест на взискателя." 

  § 32. В чл. 428, ал. 1 се създава изречение трето: "В този случай вместо покана за 

доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от 

изпълнителния лист." 

  § 33. Член 430 се изменя така: 

"Особен представител на длъжника 

Чл. 430. Съдебният изпълнител назначава особен представител на длъжника в случаите по 

чл. 47, ал. 6, както и когато при пристъпването към изпълнение констатира, че последният няма 

регистриран постоянен или настоящ адрес. Особеният представител се посочва от съответната 

адвокатска колегия." 

  § 34. В чл. 431, ал. 3, изречение второ думите "за длъжника" се заменят с "във връзка с 

изпълнението". 

 § 35. В чл. 432 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Досегашният текст става ал. 1.  

2. Създава се ал. 2: 

"(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки 

върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. 

Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи от непозволено 

увреждане." 
  § 36. В чл. 433 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В заглавието след думата "прекратяване" се добавя "и приключване". 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и 

събиране на разноските по изпълнението." 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и ал. 2", след думата 

"запори" се добавя "незабавно", а след думите "постановлението за прекратяване" се добавя "или 

разпореждането за приключване".  

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата "Прекратяването" се добавя "и 

приключването". 
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 § 37. В чл. 434 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се ал. 1: 

"(1) По образуването, движението и приключването на изпълнителното производство 

съдебният изпълнител се произнася с разпореждане, освен когато законът предвижда да се 

произнася с постановление." 

2. Досегашният текст става ал. 2. 

 § 38. В чл. 435 ал. 1 и 2 се изменят така:  

"(1) Взискателят може да обжалва: 

1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие; 

2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 

485; 

3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение. 

(2) Длъжникът може да обжалва: 

1. постановлението за глоба; 

2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 

3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е 

уведомен надлежно за изпълнението; 

4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 

485; 

5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в 

случаите по чл. 486, ал. 2; 

6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи 

принудителното изпълнение; 

7. разноските по изпълнението." 

  § 39. В чл. 436 ал. 2 се изменя така: 

"(2) В тридневен срок, считано от получаване на жалбата, съдебният изпълнител 

изпраща за връчване препис на другата страна, а когато жалбата е подадена от трето лице, 

преписи от нея се връчват на длъжника и на страната, по молба на която е образувано 

изпълнителното дело." 

  § 40. В чл. 441 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

"(2) Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение и когато съдебният 

изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по 

изпълнителното дело." 

  § 41. Създава се чл. 442а: 

"Съразмерност 

Чл. 442а. (1) Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите 

изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички 

данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността 

вземането да остане неудовлетворено. 

(2) По възражение на длъжника и при установяване на несъразмерност съдебният 

изпълнител вдига съответните обезпечителни мерки." 

  § 42. В чл. 446 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго 

каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната 

работна заплата, може да се удържа само: 

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната 

работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е 

без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа; 

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния 

размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна 

заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа; 

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния 

размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната 

работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната 

работна заплата, ако е с деца, които издържа." 

  § 43. Създава се чл. 446а: 

"Несеквестируем доход, получен по сметка в банка 
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Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и 

обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но 

не по-рано от един месец преди налагане на запора. 

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и 

обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна 

заплата, освен за задължения за издръжка. 

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те 

представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната 

работна заплата, освен за задължения за издръжка. 

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава 

на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че 

по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа. 

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението 

на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, 

която следва да се превежда съгласно чл. 446." 

  § 44. Член 450а се изменя така: 

"Електронен запор върху вземане по сметка в банка 

Чл. 450а. (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка се налага от съдебен 

изпълнител чрез запорно съобщение в електронна форма, подписано с квалифициран електронен 

подпис, изпратено по електронен път чрез унифицирана среда за обмен на електронни запори. 

Запор върху други вземания на длъжника от банка се извършва по общия ред. 

(2) Запорното съобщение, отговорът на банката, съобщението за вдигане на запора, 

потвърждението за полученото съобщение и другите съобщения във връзка с налагането, изпълнението 

и вдигането на запора се смятат за получени от адресата с изтеглянето им от средата по ал. 1. 

(3) Министърът на правосъдието издава наредба, с която се определят изискванията 

към средата по ал. 1." 
 § 45. В чл. 453 се създава т. 5: 

"5. договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя 

ползването и управлението на движими и недвижими вещи." 

 § 46. В чл. 454, ал. 1 думите "30 на сто" се заменят с "20 на сто". 

  § 47. В чл. 458, изречение първо думите "и други" се заличават. 

Тоест Държавата /НАП/ може да бъде присъединен като кредитор само за дължимите й от 

длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване 

на разпределението, но не и за наложени глоби и др. 

  § 48. В чл. 467 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

"(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се 

извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на 

оценката, независимо дали са присъствали на описа." 

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

  § 49. В чл. 468 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "75 на сто" се заменят с "85 на сто". 

2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6: 

"(3) За определяне на стойността на вещите по чл. 474, ал. 5 съдебният изпълнител е 

длъжен да назначи вещо лице. Продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от 

застрахователната им стойност, когато имат такава. Това правило не се прилага при последващите 

продажби на същото имущество. 

(4) В първото обявление за продажба всяка от страните може да оспори цената на вещта 

към определянето й от съдебния изпълнител и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. 

Съдебният изпълнител определя срок за внасянето на разноските.  

(5) Съдебният изпълнител е длъжен да извърши нова оценка на вещта, когато страната 

в срока по ал. 4 е внесла разноските за новата експертиза, като в случаите на ал. 2 и 3 назначава 

друго или повече вещи лица. 

(6) Определената по реда на ал. 4 и 5 нова оценка не подлежи на оспорване." 

  § 50. В чл. 470 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато длъжникът е редовно призован за описа, но не 

присъства на него."  

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

  § 51. В чл. 474 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 1 след думите "движима вещ" се добавя "съвкупности от вещи или групи от 

вещи". 
2. В ал. 5, изречение четвърто думите "и 521" се заменят със "с изключение на обжалването 

на проданта и чл. 521". 

  § 52. В чл. 475 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Досегашният текст става ал. 1.  

2. Създава се ал. 2: 

"(2) По отношение на вещите по ал. 1 не се прилага чл. 468, ал. 4 – 6." 

  § 53. В чл. 484 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

"(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се 

извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, 

независимо дали са присъствали на описа." 

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

  § 54. Член 485 се изменя така: 

"Определяне на началната цена за публична продан 

Чл. 485. (1) Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на 

имота. Вещото лице трябва да е вписано в регистъра на независимите оценители по Закона за 

независимите оценители или в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по реда на Закона за 

съдебната власт. 

(2) Заключението на вещото лице се съобщава на страните, които в 7-дневен срок могат 

да го оспорят. При оспорването страната посочва вещо лице, което отговаря на изискванията по 

ал. 1, да изготви повторно заключение и внася разноски за извършването му, в противен случай 

повторно заключение не се извършва.  

(3) При две и повече оценки стойността на имота се определя като средноаритметична 

стойност от всички оценки. 

(4) Началната цена на имота, от която да започне наддаването, е 80 на сто от стойността 

на имота. 

(5) Началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната 

оценка, когато такава е определена. 

(6) Правилата на ал. 2, 3 и 5 се прилагат само при извършване на първата публична продан." 

  § 55. В чл. 487, ал. 1 думите "и за каква сума" се заменят с "има ли установени към 

момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и 

договори за наем". 

  § 56. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, изречение второ думите "повече наддавателни предложения" се заменят със "само 

едно наддавателно предложение", а изречение трето се заличава. 

2. Алинея 3 се отменя. 

3. В ал. 5 се създава изречение второ: "Наддавателните предложения могат да се оттеглят 

най-късно в този срок." 

4. Алинея 6 се изменя така: 

"(6) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в 

публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи 

началната с повече от 30 на сто, са недействителни." 

  § 57. В чл. 492 ал. 3 се изменя така: 

"(3) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе 

предложената от него цена, като приспадне внесения задатък." 

 § 58. В чл. 493, т. 1 накрая се добавя "а когато наддавачът е взискател, вземането му се 

намалява с размера на един задатък". 

  § 59. В чл. 494, ал. 2, изречение второ числото "80" се заменя с "90", а в изречение трето 

след думата "срок" се добавя "от съобщението". 

  § 60. В чл. 495, изречение първо думите "едноседмичен срок от разпределението" се 

заменят с "двуседмичен срок от влизането в сила на разпределението". 

  § 61. В чл. 498 се създава ал. 3: 

"(3) Алинея 2 се прилага и спрямо лицата, вписали договори за наем и аренда, след първата 

ипотека, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на имота." 

  § 62. В глава четиридесет и трета се създава раздел II с чл. 501а – 501ж: 

"Раздел II 

Електронни публични търгове 

Електронен публичен търг 
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Чл. 501а. (1) Вещ, върху която е насочено изпълнението, може да бъде продавана по 

правилата на електронен публичен търг.  

(2) По писмено искане на страна в изпълнителното производство съдебният изпълнител 

провежда електронен публичен търг. Съдебният изпълнител може служебно да реши описаната вещ 

да бъде продадена на електронен публичен търг. 

(3) Покупката на вещи на електронния публичен търг може да бъде финансирана от 

банкова или кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции. 

(4) По писмено искане на собственика на недвижим имот съдебен изпълнител може да 

проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист. При наличие на 

ипотека или особен залог върху имота за провеждане на търга се изисква писмено съгласие на 

ипотекарния или заложния кредитор. Началната цена на вещите се посочва от собственика, а в 

случаите на учредена ипотека или особен залог – от собственика и обезпечения кредитор. 

Разпределението на постъпилите суми се предявява и подлежи на обжалване по реда на чл. 462 и 463. 

(5) Министерството на правосъдието създава и поддържа единна онлайн платформа за 

електронни публични търгове.  

(6) Министърът на правосъдието издава наредба за организацията, правилата и дейността 

на онлайн платформата за електронни публични търгове. 

Определяне на начална цена и обявяване на търга 

Чл. 501б. (1) Началната цена на вещите се определя по реда на чл. 468 и 485. 

(2) Съдебният изпълнител разгласява проданта по реда на чл. 487 и на онлайн платформата за 

електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. 

Място на търга 

Чл. 501в. (1) Мястото на провеждане на електронния публичен търг е онлайн 

платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. 

(2) Наддаването на електронния публичен търг продължава 7 дни и завършва в 

посочения в обявлението ден. 

Регистриране на наддавачите 

Чл. 501г. (1) За участие в търга всеки наддавач внася задатък в размера по чл. 489, ал. 1. 

(2) Регистрацията на наддавачите се извършва в електронната среда с електронен 

подпис или в канцеларията на съдебен изпълнител. 

(3) Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг продължава един месец 

и завършва в 17,00 часа на посочения в обявлението ден.  

(4) Съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на 

регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител 

отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1. 

Стъпка при наддаването 

Чл. 501д. Стъпката при провеждането на електронен публичен търг представлява процент от 

началната цена и е в размер, както следва: 

1. при начална цена до 10 000 лв. – 10 на сто от началната цена; 

2. при начална цена от 10 000 до 100 000 лв. – 5 на сто от началната цена; 

3. при начална цена над 100 000 лв. – 2 на сто от началната цена. 

Провеждане на електронен публичен търг 

Чл. 501е. (1) Наддаването на електронния публичен търг продължава 7 дни и завършва 

в 17,00 часа на последния ден, в случай че няма подадено ново наддавателно предложение през 

последните 10 минути на търга. 

(2) В случай че през последните 10 минути на търга се подаде ново наддавателно 

предложение, търгът се удължава автоматично с още 10 минути. Търгът приключва, след като 

през последните 10 минути няма подадено наддавателно предложение. 

(3) Наддавателните предложения се увеличават с една стъпка. Последната заявена от 

наддавач цена е публична в онлайн платформата за електронни публични търгове. 

(4) След края на електронния публичен търг платформата за електронни търгове 

изпраща автоматично съобщение до всички оторизирани наддавачи за достигната цена на 

имуществото.  

(5) Пълната цена се заплаща от обявения за купувач в срока по чл. 492, ал. 3. При обявен за 

купувач взискател се прилага чл. 495. 

(6) При невнасяне на цената се прилага чл. 493. 

Закупуване на имот с ипотечен кредит 

Чл. 501ж. (1) Покупка на недвижима вещ от електронен публичен търг може да бъде 

финансирана от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции. 
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(2) Плащането на сумата, с която се кредитира покупката, се извършва от кредитната 

институция по посочената в обявлението за публична продажба банкова сметка на съдебния 

изпълнител.  

(3) В случай че постановлението за възлагане бъде отменено по реда на чл. 435 и следващите, 

съдебният изпълнител, извършващ продажбата, връща получената по реда на предходната алинея сума 

на финансиращата кредитна институция. 

(4) При прилагане на предходните алинеи, по писмено искане на финансиращата 

кредитна институция, съдебният изпълнител вписва заедно с постановлението за възлагане и 

законна ипотека върху имота." 

  § 63. Създава се чл. 507а: 

"Запор на сметка 

Чл. 507а. (1) Запор на банкова сметка на длъжника се налага до размера на дълга по 

изпълнителното дело. 

(2) Когато съдебният изпълнител е допуснал явна несъразмерност по смисъла на чл. 442а, той 

носи отговорност по чл. 441." 

   

§ 64. В чл. 508, ал. 1 в текста преди т. 1 думата "тридневен" се заменя с "едноседмичен" и се 

създава т. 4: 

"4. превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, 

както и размера на сумата." 

   

§ 65. В чл. 512 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2:  

"(2) Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител за обстоятелствата по чл. 508, 

ал. 1."  

2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7. 

  § 66. В чл. 515 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създават изречения второ, трето, четвърто, пето, шесто и седмо: "В случай че 

съдебният изпълнител не намери ценните книжа в държане на длъжника, съдебният изпълнител кани 

длъжника да ги предаде в двуседмичен срок. За предадените му ценни книжа съдебният изпълнител 

съставя протокол. Ако длъжникът не предаде ценните книжа в дадения му срок, съдебният изпълнител 

овластява взискателя, поискал изпълнение върху ценните книжа, да подаде молба по чл. 560 за тяхното 

обезсилване. При постановяване на решение за обезсилване на ценните книжа съдебният изпълнител 

извършва продан по реда на ал. 4 въз основа на съдебното решение за обезсилване. В случай че 

длъжникът по реда на чл. 564, ал. 1 депозира ценните книжа в съда или в банка, съдът прекратява 

производството по обезсилване и разпорежда ценните книжа да се предадат на съдебния изпълнител. В 

случай че молбата за обезсилване бъде оспорена от трето лице, което заявява самостоятелни права 

върху ценните книжа, се прилага редът по чл. 564, ал. 2."  

2. В ал. 2 се създават изречения четвърто, пето и шесто: "Ако съдебният изпълнител не може 

да открие наличните поименни акции или облигации и същите не бъдат предадени доброволно от 

длъжника съгласно ал. 1, съдебният изпълнител нарежда на дружеството да издаде дубликат на същите, 

въз основа на който се провежда изпълнението. При отказ или бездействие на управителния орган на 

дружеството да издаде дубликат, съдебният изпълнител налага глоба по чл. 93, ал. 1, т. 3 и овластява 

взискателя да подаде молба по чл. 560. Редът за обезсилване на ценни книжа в този случай се прилага 

съответно спрямо поименните налични ценни книжа." 

3. В ал. 4 се създават изречения четвърто и пето: "Когато изпълнението се извършва въз 

основа на решение за обезсилване на ценните книжа, купувачът се легитимира пред дружеството и пред 

трети лица с влязлото в сила постановление за възлагане. Въз основа на влязлото в сила постановление 

за възлагане купувачът може да поиска от управителните органи на дружеството да му бъде издаден 

дубликат на ценните книжа." 

  § 67. Създава се чл. 517а: 

"Изпълнение върху обособена част от предприятие 

Чл. 517а. По искане на взискателя изпълнението може да бъде насочено и върху 

обособена част от предприятие по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон. Продажбата на обособена част се извършва по реда на публичната продан на недвижим 

имот." 

  § 68. Създава се глава четиридесет и пета "а" с чл. 518а: 

"Глава четиридесет и пета "а" 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА 

Изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост 
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Чл. 518а. (1) Изпълнението може да бъде насочено върху правото върху марка, патент, 

полезен модел, промишлен дизайн, топология на интегрална схема и сертификат за сорт растение 

и порода животно. Продажбата на тези права се извършва от съдебния изпълнител по реда на 

публичната продан на недвижим имот по този кодекс, като началната цена се определя по реда на чл. 

468 и 485. 

(2) За обезпечаване вземането на взискателя съдебният изпълнител може да наложи 

запор на правото на длъжника върху съответния обект, който се вписва в държавния регистър, 

воден за съответния обект.  

(3) Обезпечението по ал. 2 има действие по отношение на притежателя на обекта или 

лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на 

запора, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на запора в държавния регистър, 

воден за съответния обект.  

(4) Продажбата се вписва в държавния регистър по искане на купувача или съдебния 

изпълнител, към което се прилага заверен препис от влязлото в сила постановление за възлагане. 

На новия притежател се издава удостоверение.  

(5) Продажбата има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в 

държавния регистър, воден за съответния обект, освен когато специалният закон предвижда действието 

на прехвърлянето на права да настъпва от публикацията.  

(6) При изпълнение върху обекти на индустриална собственост съответно приложение 

намират правилата на чл. 21 от Закона за марките и географските означения, чл. 4 от Закона за 

патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 24 от Закона за промишления дизайн, чл. 19 от 

Закона за топологията на интегралните схеми и чл. 6 от Закона за закрила на новите сортове растения и 

породи животни." 

  § 69. В чл. 528 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 5 се изменя така: 

"(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага 

глоба по чл. 527, ал. 3 за всяко неизпълнение, както и със съдействието на полицейските органи и 

кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде на 

взискателя."  

2. Създава се ал. 6: 

"(6) След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба същото се изпраща на 

Националната агенция за приходите, която възлага на съдебния изпълнител неговото събиране 

по реда на този кодекс." 

  § 70. В чл. 627в, ал. 1, изречение първо след думата "длъжника" се поставя запетая и се 

добавя "по неговото обичайно местопребиваване". 

  С ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се регламентира следното: 

  § 71. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието 

издава наредбата по чл. 450а, ал. 3. 

 § 72. (1) В 18-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на 

правосъдието създава онлайн платформата за електронни публични търгове.  

(2) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието 

издава наредбата по чл. 501а, ал. 6. 

  § 73. Публичните продажби, обявени до влизането в сила на този закон, се довършват 

по досегашния ред. В случаите, когато публичните продажби бъдат обявени за нестанали, новата 

начална цена се определя по реда на този закон. 

  § 74. Висящите производства по касационни жалби, подадени до влизането в сила на 

този закон, се разглеждат по досегашния ред. 

  Правят се и промени в следните закони: 

§ 75. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  в чл. 163 се създава ал. 4: 

"(4) В случаите, когато публични вземания са възложени за събиране на съдебен изпълнител, 

събирането им се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс." 

 § 76. В Закона за частните съдебни изпълнители се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 18 ал. 5 се изменя така:  

"(5) Частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и 

отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и 

призовки по граждански дела." 

2. В чл. 68: 

а) в ал. 1: 

аа) в т. 2 числото "100" се заменя с "1000"; 

бб) създава се т. 5: 
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"5. лишаване от правоспособност завинаги.";  

б) създава се ал. 3: 

"(3) Наказанието по ал. 1, т. 5 може да се наложи на частен съдебен изпълнител, спрямо 

който са налице три или повече влезли в сила дисциплинарни наказания, поне едно от които е по 

ал. 1, т. 4." 

3. Член 81 се изменя така: 

"Освобождаване от авансови такси 

Чл. 81. Дължимите авансови такси по изпълнението на вземания за издръжка, на 

работник от трудово правоотношение, за предаване на дете, както и при възлагане на публични 

държавни и общински вземания за събиране по чл. 2, ал. 2 и 3, не се внасят от взискателя, а се 

събират от длъжника." 

4. В чл. 84, ал. 1 накрая се добавя "и е за сметка на взискателя". 

 § 77. В Кодекса на труда в чл. 349, ал. 1, т. 11 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5". 

  § 78. В Закона за държавния служител  в чл. 112, ал. 1, т. 10 думите "ал. 4" се заменят с 

"ал. 5". 

  § 79. В Закона за политическите партии в чл. 18, ал. 1 след думите "ал. 1" се добавя "и ал. 2". 

 

 

  

2.  В официалния раздел на ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за 

приобщаващото образование 

     

С постановлението се приема Наредба за приобщаващото образование. 

 Отменя се Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 286 на 

Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.). 

Съгласно чл. 5 от новата Наредба за приобщаващото образование - подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с утвърдените 

областни и общински стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

237 на МС от 23.10.2017 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Оперативна програма 

"Наука и образование за интелигентен растеж" и за приемане на Устройствен правилник 

на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" 

          С Постановлението се създава Изпълнителна агенция "Оперативна програма 

"Наука и образование за интелигентен растеж" към министъра на образованието и науката. 

 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" е юридическо лице със седалище в София, а изпълнителният директор на агенцията е 

второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката. 

 Регламентира се, че Агенцията: 

 1. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. и всички произтичащи от това задължения и 

отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз; 

 2. изпълнява функциите на междинно звено по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. до нейното приключване. 

  С постановлението се приема и Устройствен правилник на Изпълнителна агенция 

"Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съгласно приложението. 

 Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията и 

влиза в сила от 1 ноември 2017 г. 
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