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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 2017г. 
 

Относно ДВ, бр. 75/15.09.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г. е публикувано  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 8.09.2017 г. за одобряване на допълнителни 

трансфери за бюджетите на общини за 2017 г. за ремонт, възстановяване, 

изграждане и довършване на военни паметници. 

Одобрява допълнителни трансфери за 2017 г. в размер 120 000 лв. за ремонт, възстановяване, 

изграждане и довършване на военни паметници, разпределени по общини съгласно приложението  

ПЛАН-СМЕТКА 

за финансово подпомагане на общини за 2017 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване 

на военни паметници 

№ 

по 

ред 

Паметници 
Средства 

(в лв.) 

 
Община Добрич 

 

1. 
Ремонт на Параклис-костница "Св. Архангел Михаил" във военно гробище-музей, гр. 

Добрич 
15 000 

  
15 000 

 
Община Кюстендил 

 
2. Ремонт на Храм-костница "Света Троица" в с. Гюешево 14 000 

  
14 000 

 
Община Брезник 

 
3. Възстановяване на "Арка на входа на 5-и конен полк" в гр. Брезник 13 000 

  
13 000 

 
Община Долна Митрополия 

 
4. Ремонт на паметник-костница в гр. Тръстеник 17 000 

  
17 000 

 
Община Брацигово 

 
5. Ремонт на военен паметник в с. Равногор 7 000 

  
7 000 

 
Община Средец 

 

6. 
Доизграждане на паметник с имената на загиналите във войните от гр. Средец 

(бивше село Карабунар) 
7 000 

  
7 000 

 
Община Перник 

 
7. Довършване на военен паметник в с. Драгичево 3 000 

8. 
Изграждане на нов войнишки паметник на генерал- майор Ваклин Церковски в кв. 

Църква 
6 000 

  
9 000 

 
Община Севлиево 

 
9. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Агатово 3 000 

10. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Горна Росица 3 000 

  
6 000 
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Община Кресна 

 
11. Ремонт на Храм-паметник костница "Св. Иван Рилски" в гр. Кресна 7 000 

  
7 000 

 
Община Силистра 

 

12. 
Доизграждане на "Стена на славата" на загиналите чинове от 31-ви пехотен полк във 

Втората световна война в гр. Силистра 
6 000 

  
6 000 

 
Община Брезово 

 

13. 
Ремонт на къща-паметник "Полковник Серафимов" и паметник на загиналите във 

войните в с. Свежен 
5 000 

  
5 000 

 
Община Костинброд 

 

14. 
Изграждане на нов мемориален комплекс с паметник на загиналите във войните в с. 

Драговищица 
9 000 

  
9 000 

 
Община Сандански 

 

15. 
Ремонт на Храм-паметник "Свети Великомъченик Георги Победоносец" на 

загиналите от Втора българска армия в с. Левуново 
5 000 

  
5 000 

 
ОБЩО: 120 000 

 

   

Относно ДВ, бр. 76/19.09.2017г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

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

на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 
  

§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите "която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19" се 

заличават. 

  § 2. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 10: 

"10. блок-схема на ЕСФП, съдържаща и основни точки за пломбиране." 

  § 3. В чл. 11, ал. 5 се създава изречение второ: "Одобряване на ЕСФП се извършва след 

изпитване в лабораторни условия в БИМ, а след това в реални условия на място в търговския обект 

от комисията по чл. 10, ал. 5." 

  § 4. Създава се чл. 12а: 

"Чл. 12а. (1) Въведените в експлоатация и регистрираните в НАП ЕСФП и връзката на 

ЦРУ с отделните компоненти (средствата за измерване на разход, концентратор/преобразуващо 

устройство и нивомерни измервателни системи) подлежат на проверки от БИМ, които се 

извършват по време на метрологичните проверки на средствата за измерване. 
(2) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно методика за проверка, утвърдена от 

председателя на БИМ, и се удостоверяват със знаци-пломби съгласно Наредбата за средствата за 

измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на 

Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 

г., бр. 37 и 46 от 2007 г., бр. 56 от 2011 г. и бр. 22 от 2015 г.), поставени на местата, предвидени в 

схемата на пломбиране на модулите в състава на ЕСФП." 

  § 5. В чл. 15, ал. 1 се създават т. 11, 12 и 13: 

"11. подава в НАП данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна 

дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през 

предходния месец, с формат и параметри на записа по образец, съгласно приложение № 10a; данните се 

изпращат по електронен път, ежемесечно до 15-о число чрез използване на квалифициран електронен 

подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП; при промяна в подадените данни 

се уведомява НАП по реда и в срока в настоящата точка; 

12. издаде на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП, 

произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор;  

13. деактивира индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор, при промяна в 

информацията за сервизен техник, в еднодневен срок след уведомяването по чл. 46а." 

  § 6. В чл. 16 се създава ал. 3: 

"(3) Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за 

измерване, включени в състава на ЕСФП, трябва да са преминали контрол от БИМ по реда на Закона за 

измерванията." 
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  § 7. Създава се чл. 16а: 

"Чл. 16а. (1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление по образец, 

съгласно приложение № 25, с електронно съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на 

електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на 

търговския обект, за извършване на проверка на място в обекта.  

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички 

нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна 

измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) 

и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Националната агенция за приходите препраща 

заявлението и блок-схемата в БИМ. 

(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват 

проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената 

блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на 

предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до 

входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.  

(4) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в 

присъствието на контролните органи от НАП и БИМ. 

(5) Одобрената блок-схема при проверката по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра 

– по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.  

(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема по ал. 5 или заменяне на елементи от нея се 

извършва след подаване на заявление по реда на ал. 1. В 14-дневен срок от подаване на 

заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка в търговския обект за одобряване на 

промените в блок-схемата. 

(7) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е 

необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП 

може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е 

регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП 

или е получило разрешение от БИМ за сервиз на средства за измерване." 

  § 8. В чл. 18, ал. 2 се създава изречение второ: "При наличие на средства за измерване на 

разход/пистолети, които са високодебитни, се изпращат данни съгласно таблица №1а от приложение № 

17." 

  § 9. В чл. 22, ал. 1 текстът след т. 8 се изменя така: 

"Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни 

от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към 

НАП, съгласно приложение № 17." 

  § 10. В чл. 25, ал. 4 се създава изречение трето: "Данни от всяка фискална касова бележка се 

предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП съгласно 

приложение № 17." 

  § 11. В чл. 26 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 7 след думата "наименование" се добавя "на стоката/услугата"; 

б) създава се т. 16: 

"16. двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и 

визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ." 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на 

фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа 

индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и 

обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно 

приложение № 18а." 

  § 12. В чл. 36 ал. 1 се изменя така: 

"(1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на 

захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ, по време на ремонт на ФУ 

за вписаното в паспорта време, както и при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена 

дистанционна връзка с НАП. В случай на блокирало ФУ/ИАСУТД се допуска документиране на 

продажбите с касови бележки от кочан не повече от 48 часа от блокирането. В тези случаи 

продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се 

документират с касови бележки от кочан, като работата на автомата следва да се блокира." 

  § 13. В чл. 39 ал. 9 се изменя така: 

"(9) При прекъсване на връзката между нивомерната система и централното 

регистриращо устройство (ЦРУ) работата на ЕСФП се блокира и данъчният терминал изпраща 
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автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на прекъсване на връзката лицето по чл. 3, 

ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява 

сервизната фирма, поддържаща нивомерната система. При възстановяване на връзката се 

изпраща автоматично генерирано съобщение за възстановяване." 

  § 14. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 5: 

"5. поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни – 

"блокирало ФУ/ИАСУТД"." 

  § 15. (В сила от 20.12.2017 г. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Създава се чл. 44а: 

"Чл. 44а. (1) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, преди и след 

извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на 

ЕСФП, подават уведомление по електронен път чрез използване на квалифициран електронен 

подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно 

приложение № 26. 

(2) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително 

ЕСФП, преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт, подават уведомление по електронен 

път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет 

страницата на НАП по образец съгласно приложение № 27." 

  § 16. Създава се чл. 46а: 

"Чл. 46а. При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и 

ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, лицето 

по чл. 49 (сервизната фирма) уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок." 

  § 17. В чл. 52 ал. 3 се отменя. 

  § 18. В чл. 53 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така: 

"2. има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от 

всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното 

приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;". 

2. В ал. 2 т. 2 се изменя така: 

"2. има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за 

автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на 

обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в 

мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;". 

  § 19. В чл. 56 ал. 3 се изменя така: 

"(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия – на мястото за експлоатация на 

системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1 или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 

на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип за лица по чл. 53, ал. 2. При 

изпитването се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и 

изпълнението на изискванията за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно 

автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна 

връзка." 

  § 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 14 и 15: 

"14. "високодебитни средства за измерване на разход/пистолети" са средства за измерване на 

разход/пистолети, които са с максимален дебит над 50 литра в минута; 

15. "концентратор/преобразуващо устройство" е устройство, през което преминават данните, 

предавани от средствата за измерване на разход, и чрез което се предава информация към централното 

регистриращо устройство." 

 Правят изменения и допълнения в Приложение № 1, Приложение № 2,  Приложение 

№ 7 и Приложение № 17. 

 Създават се Приложение № 10а към чл. 15, ал. 1, т. 11, Приложение № 18а към чл. 26, 

ал. 4, Приложение № 25 към чл. 16а, ал. 1, Приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1 и Приложение № 

27 към чл. 44а, ал. 2. 

 Отменя се Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3. 

 С  ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ се регламентира следното: 

     § 31. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2018 г., като до привеждането в съответствие, 

но не по-късно от 30 септември 2018 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на 

продажбите в търговските обекти.  

 (2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят 

по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2. 
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 (3) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се 

прилага. Към датата на регистрацията лицето по чл. 3 следва да състави нова блок-схема по чл. 16а, ал. 

2 и да я предостави по електронен път на НАП преди регистрацията на ЕСФП. 

 (4) До регистриране на ЕСФП от одобрен тип съгласно тази наредба за всяка промяна 

в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява НАП, като новата блок-схема се предоставя по 

електронен път, до извършването на проверка по чл. 16а, ал. 3. 

 (5) Производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или 

продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до изтичане на срока по ал. 1. 

 (6) След представяне на блок-схемите в срока, предвиден в ал. 2, въведените в 

експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват 

по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване. 

 § 32. (1) Лицата по чл. 3, непопадащи в § 31, които са регистрирани по ЗДДС, с 

изключение за обектите, в които се използва ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с 

изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2018 г.  

 (2) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1, включително лицата, регистриращи и 

отчитащи продажбите с ИАСУТД – в срок до 30 юни 2019 г. 

 (3) До въвеждането в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД, с изключение на 

ЕСФП, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по 

предходната алинея лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на 

продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането 

във и извеждането им от експлоатация. 

 (4) Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или 

вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до 

същата дата, се прекратява. 

 (5) Лицата, подали заявление за одобряване на ИАСУТД до влизане в сила на тази наредба 

и получили одобрение преди изтичане на срока по ал. 2, привеждат дейността си в съответствие в срока 

по същата алинея. 

     § 33. (1) Параграф 5 относно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 11 влиза в сила три 

месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".  

 (2) Данни за всички техници, преминали обучение и получили сервизен ключ по чл. 15, ал. 

1, т. 11, първоначално се подават до 15-о число на месеца, следващ изтичането на тримесечния срок по 

ал. 1. 

 (3) Данни за сервизните техници, преминали обучение за сервизно обслужване и 

ремонт на ЕСФП, одобрени до влизане в сила на тази наредба, не се подават в НАП. 

     § 34. Параграф 15 влиза в сила три месеца след обнародването на наредбата в 

"Държавен вестник". 

 

 Относно ДВ, бр. 77/26.09.2017г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп 

до търговския регистър, в сила от 1.01.2018 г. 
 

    С  § 1 наименованието на наредбата се изменя така: "Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. 

за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел". 

 С  § 2. в чл. 1, ал. 1 т. 1 се изменя така: 

 "1. воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел;". 

 

     С § 3. в чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 след думите "търговския регистър" се добавя "и регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел". 

 2. В ал. 2 след думите "в търговския регистър" се добавя "или наименование в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел". 

 С § 4. в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите "Търговският регистър е електронна база данни" се заменят с 

"Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база 

данни", а след думите "чуждестранни търговци" се поставя запетая и се добавя "юридическите лица с 

нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел". 

 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: 
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 "(2) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са 

публични. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

 (3) За търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон 

на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се води дело в електронна форма, в което се 

прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, 

постановените мотивирани откази и други документи." 

 3. В ал. 4 след думите "до делото на търговеца" се добавя "и на юридическото лице с 

нестопанска цел". 

 С последващите разпоредби се регламентира реда за вписване на данни в регистрите и 

изискуеми документи. 

 С § 68. Член 107 се изменя така: 

 "Чл. 107. Електронната база данни на търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел е достъпна чрез Интернет страницата на търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по друг начин в зависимост от 

технологичната готовност на агенцията. Агенцията извършва справки и издава удостоверения от 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и във всяко свое 

териториално звено." 

 § 75. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Агенцията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за 

търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с 

нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с 

нестопанска цел, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, както и в случаите по глава втора "а" от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел." 

 2. Създава се нова ал. 2: 

 "(2) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан "ПИК", 

задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на 

вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел." 

 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

 "(3) Единният идентификационен код на търговците, клоновете на чуждестранните 

търговци, юридическите лица с нестопанска цел, клоновете на чуждестранните юридически лица с 

нестопанска цел, както и персоналният идентификационен код на лицата по ал. 2 е 9-значен, определя 

се при първоначалното вписване в съответния регистър и остава непроменен до заличаването." 

 4. Алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Единният идентификационен код на клон на търговец и на клон на юридическо лице с 

нестопанска цел е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца, съответно на юридическото 

лице с нестопанска цел. Единният идентификационен код на клона се определя при първоначалното 

вписване на клона по партидата на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел и остава 

непроменен до заличаването." 

 С ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се урежда следното: 

 § 84. (1) Юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни 

юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел 

в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, подават 

заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 

Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2020 г.  

 (2) Заявлението по ал. 1 се подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с 

нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за 

адвокатурата, за представителство пред агенцията, по образец съгласно приложение № А15 – за 

сдруженията, приложение № А16 – за фондациите, приложение № А17 – за клоновете на чуждестранни 

юридически лица с нестопанска цел, и приложение № А18 – за народните читалища. Към заявлението 

се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или 

от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.  

 (3) Заявленията по образец съгласно приложения № А15 – А18 съдържат в група 

"Идентификация" в поле № 1 "ЕИК/ПИК" и допълнително вътрешно поле "Фирмено дело", в което се 

попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията. Това вътрешно поле 

се попълва единствено при подаване на заявление за пререгистрация. В поле "ЕИК/ПИК" се попълва 

кодът по БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел. 

 (4) Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има 

клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец съгласно приложение № Б2. 
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 (5) Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване 

на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването 

на акт се дължи съответната държавна такса. 

 (6) Въз основа на заявлението по ал. 1 агенцията изисква от съда по регистрацията на 

непререгистрираното юридическо лице с нестопанска цел удостоверение за актуално състояние, 

съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 

декември 2017 г. учредителен акт или устав. 

 (7) Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от 

поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните 

вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се 

издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис 

от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и 

незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено 

дело. 

 (8) Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към агенцията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните 

обстоятелства за него въз основа на удостоверението за актуално състояние, издадено по реда на 

предходната алинея. 

 (9) След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, 

агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение 

за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, 

отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон. 

     § 85. (1) Пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел се извършва и въз 

основа на акт на съдебен или на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител или въз 

основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да 

искат вписване, заличаване или обявяване в регистъра. В този случай агенцията изисква от 

окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на 

чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, за които се иска вписване, заличаване или обявяване 

– издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните 

вписани обстоятелства, както и препис от актуалния учредителен акт или устав на юридическото лице с 

нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. 

 (2) След пререгистрирането по този ред на юридическото лице с нестопанска цел, което има 

клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на 

удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на 

документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон. 

 Съгласно § 86. Наредбата влиза в сила от 1.01.2018 г., с изключение на разпоредбите на § 

13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, § 32, т. 2, буква "д", буква "е" и буква "ж" (относно т. 19 – 30 на чл. 61, 

ал. 2), буква "з" (относно т. 31 – 42 на чл. 61, ал. 2) и буква "к" (относно т. 54 на чл. 61, ал. 2), § 33, § 38, 

т. 2, буква "в" (относно т. 5 на чл. 66, ал. 3) и буква "з" (относно т. 12 на чл. 66, ал. 3), § 39, т. 4 и 5 

(относно ал. 8 и 9 на чл. 67), т. 6 – 13 (относно ал. 20 – 50 на чл. 67) и т. 16 – 19 (относно ал. 53 – 58 на 

чл. 67) и § 52, които влизат в сила от деня на обнародването на тази наредба в "Държавен вестник". 

 


