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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 септември 2016г.  
  

  Относно ДВ, бр. 69 от 02.09.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 69 от 02.09.2016 г. е публикувана  НАРЕДБА за изменение 

и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни 

операции и за използване на платежни инструменти 

 Регламентират се банковите сметки, в това число и сметките на бюджетните организации, 

откриването, воденето на платежни сметки и отчетността по тях, както и изискванията към платежните 

операции. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 69 от 02.09.2016 г. е публикувано  РЕШЕНИЕ № 3429-

ПВР/НР на ЦИК от 26.08.2016 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за 

произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и образци на общи 

изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент 

на републиката и на национален референдум на 6.11.2016 г. /Издадено от председателя на 

Централната избирателна комисия, обн., ДВ, бр. 69 от 2.09.2016 г., изм., бр. 71 от 13.09.2016 

г./ 

 С решението на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС 

Централната избирателна комисия: 
 1. Утвърждава образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на републиката – 94 на брой, с номера от № 1-ПВР до № 94-ПВР съгласно 

приложението. 

  2. Утвърждава образци на общи изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за 

президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г. – 28 на 

брой, с номера: № 7-ПВР/НР, № 8-ПВР/НР, от № 10-ПВР/НР до № 34-ПВР/НР включително и № 93-

ПВР/НР, съгласно приложението, които се прилагат вместо съответните номера на изборни книги, 

утвърдени по т. 1 от това решение. 

 

 Относно ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. 

 Със ЗИД отпада изискването, регламентирано в чл.40, ал.1, т.5 от закона, а именно, че 

разрешение за достъп до класифицирана информация, се издава на лице срещу което няма 

образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. Това 

изискване отпада във връзка с това, че разпоредбата е обявена за противоконституционна с Решение № 

7 на КС на РБ - ДВ, бр. 49 от 2016 г. 

 Регламентира се, че процедурата по проучване за надеждност се извършва след писмено 

съгласие на проучваното лице, включително и да бъде извършена проверка за принадлежност към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 

В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 45а, със следното съдържание: 

 "Чл. 45а. (1) Органът по проучването отправя писмено искане до Комисията за разкриване на 

документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия за извършване на проверка на проучваното 
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лице по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия. Към искането се прилага писменото съгласие на проучваното лице за извършване на проверката. 

Комисията извършва проверка в срок до 14 дни от получаване на искането и изпраща резултата от нея 

на органа по проучването, а при установена принадлежност – и на ДКСИ, и на проучваното лице. 

 (2) Когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването, когато е 

различен от Държавна агенция "Национална сигурност", изпраща незабавно цялата преписка в 

Държавна агенция "Национална сигурност", където проучването се довършва. 

 (3) В случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 15, когато за проучваното лице е установена 

принадлежност, органът по проучването извършва проучването и изпраща цялата преписка в ДКСИ за 

вземане на решение по чл. 9, т. 9а. 

 (4) Държавна агенция "Национална сигурност", съответно ДКСИ – в случаите по ал. 3: 

 1. разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в резултата от извършената проверка по 

ал. 1, с оглед преценка дали проучваното лице отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1; 

 2. може да поиска допълнителна информация и копия на документи от Комисията за разкриване 

на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия, както и от проучваното лице. 

 (5) При установена принадлежност обжалването на решението на Комисията за разкриване на 

документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия не спира процедурата по проучването по този 

закон. 

 (6) Проверка по ал. 1 не се извършва, когато орган по проучване е Държавна агенция 

"Разузнаване" или служба "Военна информация" на Министерството на отбраната." 

 Регламентира се, че сроковете за проучване надеждност на лицето се удължават с 15 дни, 

ако бъде установена принадлежност в случаите по чл. 45а. 

 Отпада изискването за писмено предложение от служителя по сигурността на 

информацията, когато възникне необходимост да бъде отнет достъпа по реда на чл.59 от закона. 

 Отпадат разпоредбата на чл.59, ал.5 и чл. 60, ал.5 от закона регламентиращи, че 

отнемането, съответно прекратяването на издаденото разрешение за достъп до класифицирана 

информация не подлежат на обжалване по съдебен ред. 

Член 68 се изменя така: 

 "Чл. 68. (1) Решението на ДКСИ подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния 

административен съд. 

 (2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до Върховния административен съд, който се произнася 

в срок до един месец и решението му е окончателно. 

 (3) Жалбата не спира изпълнението и се разглежда по правилата на глава дванадесета от 

Административнопроцесуалния кодекс, като делото се разглежда при закрити врата. 

 (4) Достъп до делото в деловодството и в съдебната зала се предоставя на страните, техните 

пълномощници, както и на лицата, на които председателят на състава разреши това." 

 Регламентира се с чл. 69, че. отказът, прекратяването и отнемането на издадено разрешение 

за достъп до класифицирана информация, издадени от ДКСИ, подлежат на обжалване пред 

тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно. 

 Указано е, че разрешение за работа с криптографски средства в рамките на организационната 

единица се издава от Държавна агенция "Национална сигурност" след проучване на лицата по чл. 46, 

т.3, като издаването, прекратяването и отнемането на разрешение се извършва при условията и по реда 

на глава пета. Отказът, прекратяването и отнемането не подлежат на обжалване по съдебен ред. Те 

подлежат на обжалване пред ДКСИ по реда на чл. 62 – 67. 

 Регламентира се, че в случаите, когато за нарушение на закона и нормативните актове по 

неговото прилагане не е предвидено друго наказание и нарушението е извършено от ръководител на 

организационна единица, наказанието е глоба от 200 до 2000 лв. 

Правят се промени в приложение № 2 към чл. 47 и 48. 

 В ПЗР се предвижда с  § 18, че в едногодишен срок от влизането в сила на този закон органът по 

проучването, с изключение на Държавна агенция "Разузнаване" и служба "Военна информация" на 

Министерството на отбраната, отправя писмено искане по чл. 27 от Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия за служителите с достъп до класифицирана 

информация, за които проверка за принадлежност не е правена. Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия в тридневен срок от приключване на 

проверката уведомява за резултата от нея органа по проучването, а при установена принадлежност – и 

ДКСИ, и проучваното лице. При липса на писмено съгласие по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и 
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разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия действието на разрешението за 

достъп до класифицирана информация на лицето по ал. 1 се прекратява. 

  Регламентира се, че при установена принадлежност за лице по предходния параграф /§18/ към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави преценка за 

надежност по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 6 и 8 по реда на глава пета. 

 Заварените производства по жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до 

класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана 

информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се приключват по реда на този закон за 

изменение и допълнение.Прекратяват действието си влезлите в сила откази за издаване на разрешения 

за достъп до класифицирана информация или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана 

информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 

не са изтекли. 

 

  С § 22. в чл. 27 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 5: 

 "5. орган по проучване по отношение на лице, за което се извършва проучване за надеждност 

съгласно Закона за защита на класифицираната информация." 

 2. В ал. 3 след думата "дни" се поставя запетая и се добавя "а в случаите по чл. 45а от Закона за 

защита на класифицираната информация – в срок до 14 дни". 

 

2.   В официалния раздел на ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

232 на МС от 9.09.2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на 

национален референдум с въпроси "Подкрепяте ли народните представители да се 

избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?", 

"Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?" 

и "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на 

политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас 

на последните парламентарни избори?" на 6 ноември 2016 г. 

  С Постановлението на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 5, ал. 1 от Закона за пряко 

участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от 

Закона за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2016 г се приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси "Подкрепяте ли народните 

представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?", 

"Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?" и "Подкрепяте 

ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да 

бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?" на 6 ноември 

2016 г. на обща стойност 47 080,0 хил. лв. 

 Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с 

бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2. 

 Постановлението влиза в сила от 11 септември 2016 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 3449-НР 

на ЦИК от 7.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа за произвеждане на 

национален референдум на 6 ноември 2016 г. 

 На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 279 от 

08.08.2016 г. на Президента на Република България (ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.) Централната 

избирателна комисия утвърждава образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 

ноември 2016 г. – 40 на брой, с номера от № 1-НР до № 6-НР включително, № 9-НР и от № 35-НР до № 

67-НР включително, съгласно приложението. Образците на книжата се прилагат заедно с образците на 

общи изборни книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален 

референдум на 6 ноември 2016 г., приети с т. 2 на Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на 

ЦИК. 
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4.  В официалния раздел на ДВ, бр. 71 от 13.09.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 3453-

ПВР/НР на ЦИК от 8.09.2016 г. относно анулиране на Приложение № 46-ПВР от изборните 

книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28.08.2016 г. на ЦИК 

 С това решение като е взела предвид, че декларацията, която се подава от лицата, заявени за 

регистрация като застъпници на кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката по образец – Приложение № 41-ПВР от изборните книжа, съвпада по съдържание с 

Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с Решение № 3429-ПВР/НР от 28 август 2016 г. 

на ЦИК, и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е анулирала 

Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28 

август 2016 г. на ЦИК. 

 

 Относно ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 1.01.2018 г. 

 Предвижда се преминаване на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към 

Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, разписват се разпоредби с които се цели 

подобряване на прозрачността и отчетността на организациите и намаляване на административната 

тежест.  

 Прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ ще следва модела на пререгистрация на търговските 

дружества, като се отчитат спецификите на правно-организационната форма на ЮЛНЦ. Всички 

заварени към датата на влизането в сила на този закон юридически лица с нестопанска цел и клонове на 

чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица, 

съответно на клонове и статута си в частна или в обществена полза. 

 Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този 

закон в срок до 31 декември 2020 г. При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел и 

клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и 

кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно 

на неговия клон. 

 Извършват се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – 

предвидено е, че този статут възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към 

търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален 

Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието.  

 Именителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като 

част от търговския регистър. С въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в 

процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ се отговаря на изискванията на Закона за електронното 

управление 

 Въвежда се и едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на 

вписване в регистъра на ЮЛНЦ. Дефинират се обстоятелствата подлежащи На вписване в регистъра, а 

именно: 

1. наименованието, целите и средствата за постигането им, предметът на допълнителната 

стопанска дейност; 

2. седалището и адресът; 

3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, 

представляващи юридическото лице с нестопанска цел; 

4. определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза; 

5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени; 

6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел; 

7. преобразуването; 

8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите; 

9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел; 

10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адресът им на 

управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в 

учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт. 

Предвидено е, че на обявяване в регистъра подлежат следните документи: 

1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;  

2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите; 

3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване; 

4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за 

дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност."  
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Регламентира се, че обстоятелствата и актовете се заявяват за вписване, съответно за 

обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията 

към министъра на правосъдието, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на 

промяната им. 

   Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за 

разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В съвета 

участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в 

обществена полза. 

Предвижда се, че по партидата на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност се вписва служебно "с временно спрян статут в обществена полза", когато 

то две поредни години не заяви за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3. 

С § 27 се променя наименованието на Закона за търговския регистър, като за в бъдеще 

същото ще бъде  "Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел". 

Променят се текстовете на закона с цел уеднаквяване на разпоредбите с тези в Закона за 

изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Промени се правят и в Закона за регистър Булстат и в Семейния кодекс. 

В Закона за народните читалища се правят промени във връзка с новия ред за регистрация, 

като се въвежда и изискване Съюзът на народните читалища да се регистрира при условията на този 

закон в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към 

министъра на правосъдието, без такси, по писмено заявление от избрания управителен орган, към което 

да се прилагат:  

1. уставът; 

2. пълномощните на лицата, участващи в конгреса; 

3. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес на лицата, които представляват 

съюза; 

4. образци от подписите на председателя и на членовете на управителния и на контролния 

орган. 

Регламентирано е,че в регистъра следва да се вписват или обявяват: 

1. наименованието и седалището на Съюза на народните читалища; 

2. уставът; 

3. имената на членовете на управителните и на контролните органи; 

4. името на председателя; 

5. настъпилите промени по т. 1 – 4.  

Посочено е, че Съюзът на народните читалища придобива качеството на юридическо лице с 

вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 

вписванията към министъра на правосъдието. 

Направени са промени и в други закони с цел уеднаквяване с новия ред описан в ЗИД на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и 

допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. 

Създават се чл. 19а – 19ж, със следното съдържание: 

"Определение на административен договор“ 

Чл. 19а. (1) В производство пред административните органи страните могат да сключат 

административен договор по въпроси от значим обществен интерес, когато е предвидено в закон. 

(2) Административният договор е писмено съглашение между административен орган и 

граждани или организации. 

(3) Административният договор се сключва в писмена форма и съдържа: страни, предмет и 

съдържание, дата на сключване и подписи на страните, ако друго не е предвидено в специален закон. 

Правила за сключване на административния договор 

Чл. 19б. (1) В производството по сключване на административния договор се прилагат 

разпоредбите на глава пета, раздел I, с изключение на чл. 21, 26, 32, 35, 58, 59, 61, 63 и 64, доколкото не 

е предвидено друго в специален закон. 

(2) Административният договор се сключва в сроковете по чл. 57, ал. 1 и ал. 4 – 9, доколкото 

не е предвидено друго в специален закон. 

(3) Ако за сключването на административния договор в специален закон се изисква 

предварително съгласие или мнение на друг административен орган, договорът поражда действие, след 

като съответният административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма. 

(4) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се 

произнесе, се прилага чл. 53. 
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(5) Когато неотложно трябва да се сключи административен договор за предотвратяване или 

преустановяване на нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване 

живота, здравето и имуществото на гражданите, може да не се спазят разпоредбите на глава пета, 

раздел I относно събирането на документи от неучастващи в производството лица, поясненията на 

страна в производството, разходите на страната и неучаствалото в производството лице и срока за 

сключването на договора по чл. 57. 

Действие на административния договор 

Чл. 19в. Административен договор, който засяга права или законни интереси на трето лице, 

поражда действие за него след писменото съгласие на това лице. 

Предварително изпълнение на административния договор 

Чл. 19г. (1) В защита на обществения интерес административният орган може да предвиди 

клауза за допускане на предварително изпълнение на договора.  

(2) Допуснатото предварително изпълнение може да се обжалва чрез административния 

орган пред съда в сроковете и по реда на чл. 60 от този кодекс. 

(3) В случай че договорът не съдържа клауза за предварително изпълнение, всяка страна 

може да поиска от съда такова при условията, при които то може да бъде допуснато от 

административния орган. Искането се разглежда в закрито заседание, като съдът се произнася 

незабавно с определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от 

съобщаването му. В този случай съдът може да изиска съответна гаранция в определен от него размер. 

Изменение и прекратяване на административния договор 

Чл. 19д. (1) Ако след сключване на договора една от страните не може да го изпълни поради 

значително изменение на обстоятелствата, при които договорът е сключен, страната може да поиска 

изменение на клаузите на договора в съответствие с изменените обстоятелства. Когато това не е 

възможно или при отказ на другата страна, може да прекрати договора.  

(2) Административният орган може едностранно с писмено предизвестие да прекрати 

договора, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес. 

Недействителност на административния договор 

Чл. 19е. (1) Административният договор е недействителен при наличие на основанията по чл. 

146. 

(2) Когато недействителността засяга само част от договора, която е несъществена за 

обществения интерес, договорът произвежда действие, ако може да се приеме, че би се сключил и без 

недействителната част. 

Ред за оспорване на административния договор 

Чл. 19ж. (1) Административният договор може да се оспори пред съда по реда на глава 

десета, раздел I. 

(2) Оспорването на договора не спира изпълнението му. 

(3) Съдът разглежда делото и се произнася по искането в двумесечен срок от постъпването 

му, доколкото друго не е предвидено в специален закон." 

Регламентира се, че на административните съдилища са подведомствени всички дела по 

искания за издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове и 

административни договори. Посочено е също така, че влезлите в сила или подлежащи на 

предварително изпълнение административните договори са изпълнителни основания по този кодекс.  

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

електронната идентификация. 

Правилника урежда прилагането на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), в това 

число и изискванията към носителите на удостоверения за електронна идентичност по чл. 13, ал. 7 и чл. 

20, ал. 6 ЗЕИ, както и правилата за издаването и управлението им. 

Този правилник влиза в сила от 21 ноември 2016 г. с изключение на: 

1. Членове 25 – 39, които влизат в сила от 21 декември 2016 г. 

2. Членове 3 – 6, 9, 10, 13, чл. 14, ал. 1, 2 и 4 – 8, чл. 16 – 19, чл. 20, ал. 1 – 3, чл. 21 и 22, които 

влизат в сила от 21 май 2017 г. 

3. Член 40, който влиза в сила от 25 май 2018 г. 

4. Членове 41 – 48, които влизат в сила от 21 ноември 2017 г. 

 

4.   В официалния раздел на ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 3488-НР 

от 13.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа № 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за 

произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. 

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 279 от 

08.08.2016 г. на Президента на Република България (ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.) Централната 
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избирателна комисия утвърждава образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 

ноември 2016 г. – 3 на брой, с номера от № 69-НР до № 71-НР включително съгласно приложението.   

 

Относно ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 

в сила от 1.01.2016 г. 

Дефинира се, че разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се 

използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е 

издаден пътен лист или друг подобен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане 

с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е приложена разпоредбата на чл. 215а, ал. 2, т. 2 от закона. 

Съгласно чл. 204, ал. 1, т. 4 с данък върху разходите се облагат следните документално 

обосновани разходи: разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване 

активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, 

служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, 

упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. Данъчно задължени лица за данъка по чл. 204, ал. 1, 

т. 4 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по 

правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните 

разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица." 

Създава се чл. 215а, със следното съдържание: 

"Данъчна основа за данъка върху разходите в натура“ 

Чл. 215а. (1) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 

е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, 

предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година. 

(2) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с превозни 

средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани 

с превозното средство, се умножи: 

1. по съотношението: 

а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от 

съответното превозно средство, или 

б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване 

на превозното средство, или 

2. по 50 на сто. 

(3) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с 

недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят 

към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се 

умножи по съотношението: 

1. между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на съответното недвижимо 

имущество, или  

2. между часовете на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общите часове 

на използване на недвижимото имущество.  

(4) При определяне на данъчната основа по ал. 1 за разходите в натура, свързани с активи, 

извън посочените по ал. 2 и 3, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, 

свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг 

размер на основа. 

В чл. 217 се създава ал. 3: 

"(3) Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица за текущата година в годишната данъчна декларация, подавана за 

предходната година." 

В сила от 27.09.2016 г. в чл. 239 се създава ал. 3: 

"(3) Когато организаторът на хазартната игра е чуждестранно юридическо лице, извършващо 

дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация по ал. 1 за съответната 

година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в 

чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е 

над 10 на сто." 

В сила от 27.09.2016 г. в чл. 246 се създава ал. 3: 

"(3) Когато данъчно задълженото лице е чуждестранно юридическо лице, извършващо 

дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация по ал. 1 за съответната 

година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в 
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чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е 

над 10 на сто." 

В сила от 27.09.2016 г. в чл. 259 се създава ал. 4: 

"(4) Когато данъчно задълженото лице е чуждестранно юридическо лице, извършващо 

дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в декларацията по ал. 2 се посочват 

идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното 

юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто." 

В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 39 се отменя. 

2. Създава се т. 83: 

"83. "Разходи в натура" за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 е частта, съответстваща на личното 

ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1 – 

2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани 

както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, 

вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи 

в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които 

представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или 

предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на 

персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение." 

С преходните  и заключителни разпоредби на ЗИД се регламентира следното: 
  Съгласно § 13: 

(1) Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица за 2016 г. в годишната данъчна декларация за 2016 г.  

(2) Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за 

облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, може да избере, като декларира с годишната си данъчна 

декларация, подавана за 2016 г.: 

1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или 

  2. (в сила от 1.10.2016 г. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) да приложи чл. 204, ал. 1, т. 4 до края на 2016 г. 

 Съгласно § 14: 

Данните по чл. 239, ал. 3 и чл. 246, ал. 3 се декларират в първата декларация за 2017 г. 

  Съгласно §15: 

  (1) Документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, 

когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 1 януари 2016 г. до датата на 

обнародване на този закон в "Държавен вестник", е налице и когато те са документирани само с 

фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана 

система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист. 

(2) При определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 за 2016 г. за разходите в 

натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер 

на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на 

този закон в "Държавен вестник" превозното средство е използвано и за управленска дейност и 

разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство 

или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност 

и/или не е издаван пътен лист. 

  Съгласно §16 в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в чл. 24 се 

създават нови ал. 3 и 4, със следното съдържание:  

"(3) Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 

от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура 

по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно 

облагане при условията на същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от 

Закона за корпоративното подоходно облагане и не може да се прилага за отделни физически лица. 

(4) Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното 

подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1." 

Съгласно § 19 законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на: 

1. параграф 13, ал. 2, т. 2, който влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на 

обнародването му в "Държавен вестник"; 

2. параграфи 2, 8, 9, 10, 17 и 18, които влизат в сила от датата на обнародването му в 

"Държавен вестник". 
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2. В официалния раздел на ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. е публикувана НАРЕДБА № 6 от 

17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 

239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците 

С тази наредба се отменят Наредба № 11 от 1999 г. за условията и реда за разпореждане от 

митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 

1999 г.) и Наредба № 7 от 1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на 

отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства. 

С чл.6, ал.1 се регламентира, че стоки, за които са изчерпани проведените процедури за 

продажба по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и има становище относно 

невъзможността за разпореждане чрез безвъзмездно предоставяне, се предлагат за унищожаване от 

комисията по чл. 3, ал. 1 незабавно. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 

3531-НР на ЦИК от 17.09.2016 г. относно анулиране на образец на книга – 

Приложение № 71-НР, утвърдена с Решение № 3488-НР от 13.09.2016 г. на ЦИК, 

поправена с Решение № 3520-НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК 

С решението на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната 

избирателна комисия анулира образец на книга – Приложение № 71-НР, утвърдена с Решение № 3488-

НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, поправена с Решение № 3520-НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК и 

утвърждава образец на книга – Приложение № 71-НР, съгласно приложението. 

 

4. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. е публикувана ЗАПОВЕД № 

РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и населените места в 

Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., в сила от 28.08.2012 г., изм. и доп., 

бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. 

    На основание чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България във връзка с т. 4 от Решение № 921 на Министерския съвет от 16 декември 2011 г. 

за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и 

населените места в Република България са утвърдени: 

    1. Категоризация на общините в Република България съгласно приложение № 1. 

    2. Категоризация на населените места в Република България съгласно приложение № 2. 

Тази заповед отменя Заповед № РД-02-14-256 от 31 май 2004 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване категоризация на общините и 

категоризация на населените места в Република България (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) и Заповед № РД-02-14-

115 от 31 януари 2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване 

на категории на новосъздадени населени места (ДВ, бр. 14 от 2009 г.). 

 

Относно ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. е публикувано 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 на МС от 17.09.2016 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет. 

1.1 С §1 от постановлението се правят промени в В Класификатора на длъжностите в 

администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 

49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32, 36 и 54 от 

2016 г.). Отношение към Областна администрация имат следните промени: 

Създава се ред 129а: 

              

129а. 6 
Ръководно 

ниво 6А 

Началник на съобщителен обект със 

специално предназначение  
бакалавър 

IIІ 

младши 

4 

години 
служебно 

              “ 

Създава се ред 174а: 

               

174а. 6 
Експертно 

ниво 2 

Служител по сигурността на 

автоматизирани информационни системи  
магистър 

IIІ 

младши 

4 

години 
служебно 

 

Ред 261 се изменя така: 
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261. 8 
Експертно 

ниво 4 

Главен юрисконсулт в териториалната 

администрация и в териториалните звена на: 

централната администрация, администрациите 

на структурите, отчитащи се пред Народното 

събрание, Националната здравноосигурителна 

каса и Държавен фонд "Земеделие" 

магистър 
ІV 

младши 

3 

години 
служебно 

              “ 

В сила от 25.05.2018 г. се създава ред 262а: 

               

262а. 8 
Експертно  

ниво 4 

Длъжностно лице по защита на личните данни 

в териториалната администрация и в 

териториалните звена на: централната 

администрация, администрациите на 

структурите, отчитащи се пред Народното 

събрание, Националния осигурителен 

институт, Националната здравноосигурителна 

каса и Държавен фонд "Земеделие" 

бакалавър 
ІV 

младши 

3 

години 
служебно 

              “ 

Навсякъде в Класификатора на длъжностите в администрацията думите "Комисията за 

установяване на имущество, придобито от престъпна дейност" се заменят с "Комисията за отнемане на 

незаконно придобито имущество". Навсякъде в Класификатора на длъжностите в администрацията 

думите "Държавната комисия за енергийно и водно регулиране" се заменят с "Комисията за енергийно 

и водно регулиране." 

   1.2 С  § 2 в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г се правят 

следните промени - § 1 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така: „Длъжността 

"главен архитект" може да се заема и по трудово правоотношение." 

    1.3 С § 3 в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. в чл. 3, ал. 2 /основната месечна 

заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1, като се отчита нивото на заеманата 

длъжност, квалификацията и професионалният опит/ накрая се поставя запетая и се добавя "освен ако 

друго не е определено в специален закон". 

    1.4  С преходните и заключителни разпоредби се установява следното: 

    Съгласно § 4 -  Правоотношенията с лицата, които към момента на влизане в сила на 

постановлението заемат длъжностите "главен директор на главна дирекция" и "директор на юридическо 

лице по чл. 60 от Закона за администрацията", се уреждат в едномесечен срок. 

Съгласно § 5 - Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник" с изключение на § 1, т. 9, 10, 17 и 26, които влизат в сила от 25 май 2018 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 на МС от 20.09.2016 г. за приемане на Наредба за 

определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред 

управляващите органи посредством ИСУН 

Приема се Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи 

посредством ИСУН. 

Със заключителните разпоредби се отменя Постановление № 322 на Министерския съвет от 

2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система 

за управление и наблюдение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България. 

В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 160 на 

Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 

сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 

2016 г.) се създава ал. 4: 

    "(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване на техническа възможност 

за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за 

безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани и съобщенията за набиране 
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на ценови предложения на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на 

съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана." 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. е публикувано РЕШЕНИЕ № 

3662-МИ на ЦИК от 27.09.2016 г. относно поправка на техническа грешка в 

Приложение № 98-МИ, утвърдено с т. 1 от Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г. на 

ЦИК 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 4 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия допуска поправка на техническа грешка в образеца на "Декларация от лица, 

заявени за регистрация като застъпници" – Приложение № 98-МИ към Решение № 3346-МИ от 5 август 

2016 г. на ЦИК, като думите "До Централната избирателна комисия" да се четат "До Общинската 

избирателна комисия", съгласно приложението. 

 

4. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г. е публикувано СЪОБЩЕНИЕ 

на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. ноември 2016 г. 

 


