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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 януари 2015г. 

 
Относно ДВ, бр.1/06.01.2015год. 

 

1. В официалният раздел на ДВ, бр. 1/06.01.2015год. е публикуван Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху 

добавената стойност. 

С Правилника се привеждат текстовете на Правилника за прилагане на Закона за данък 

върху добавената стойност, в съответствие с промените в Закона за данък върху добавена 

стойност, приети с ДВ бр. 105 от 19.12.2014 г. и ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.  

 

Относно ДВ, бр.3/13.01.2015год. 

 

2. В неофициалният раздел на ДВ, бр. 3/13.01.2015год. е публикувана Заповед № 

РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на НАП от 10.12.2014 г. за 

определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за 

дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните 

формуляри. 

Задължени лица по тази заповед, съгласно Раздел І, буква А, точка 9 са и бюджетните 

предприятия.  

Заповедта е издадена съвместно от Националния статистически институт и 

Националната агенция за приходите на основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 17 от Закона за 

Националната агенция за приходите и чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за 

статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с цел оптимизиране на процеса на подаване на 

годишни отчети за дейността пред Националния статистически институт (НСИ) и 

Националната агенция за приходите (НАП). 

С тази съвместна заповед са определени реда, начина и сроковете за подаване на 

годишния отчет за дейността (ГОД) на задължените лица (респондентите) и са утвърдени 

образци на съответните формуляри. 

 

Относно ДВ, бр.4/16.01.2015год. 

 

1. В официалният раздел на ДВ, бр. 4/16.01.2015год. е публикувана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 

сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, 

в сила от 01.01.2015г. 

Изменя се текста на чл.3, ал. 1 т. 6, като се регламентира, че когато поради смърт на 

самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, 

не е подадена в срока по т. 2, буква "а", наследникът или упълномощен представител на 

наследниците може да подаде декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на 

смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, 
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подписан от наследника или упълномощения представител на наследниците, в териториалната 

дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на 

самоосигуряващото се лице." 

Правят се изменения и в текста на приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в раздел "Указания 

за попълване на декларация по образец № 1 "Данни за осигуреното лице". 

 С § 4, се регламентира, че изчислените за 2014 г. осигурителни вноски за здравно 

осигуряване по смисъла на т. 7 на § 2а от допълнителните разпоредби се определят и от 

осигурителния доход в т. 17.1 на декларация образец № 1 – 2014 г. 

 

2. В неофициалния раздел на ДВ, бр.4/16.01.2015год. е публикувано 

продължението на Заповед № РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на 

НАП от 10.12.2014 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на 

годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на 

съответните формуляри, която беше публикувана и в ДВ, бр. 3/13.01.2015год. 

Отбелязано е, че продължение на заповедта ще бъде публикувано и в следващия брой на 

държавен вестник. 

 

 

Относно ДВ, бр.5/20.01.2015год. 
 

3. В неофициалният раздел на ДВ, бр. 5/20.01.2015год. е публикувана ЗАПОВЕД № 

РД-07-407 на НСИ от 8.12.2014 г. и № ЗЦУ-1597 на НАП от 10.12.2014 г. за определяне 

реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените 

лица и утвърждаване образци на съответните формуляри 
Задължени лица по тази заповед, съгласно Раздел І, буква А, точка 9 са и бюджетните 

предприятия.  

Заповедта е издадена съвместно от Националния статистически институт и 

Националната агенция за приходите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 17 от Закона за 

Националната агенция за приходите и чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за 

статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с цел оптимизиране на процеса на подаване на 

годишни отчети за дейността пред Националния статистически институт (НСИ) и 

Националната агенция за приходите (НАП). 

С тази съвместна заповед са определени реда, начина и сроковете за подаване на 

годишния отчет за дейността (ГОД) на задължените лица (респондентите) и са утвърдени 

образци на съответните формуляри. 

 

Относно ДВ, бр.6/23.01.2015год. 
 

3. В официалният раздел на ДВ, бр. 6/23.01.2015год. е публикувано 

Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. 
  1.1 В чл. 26 от  постановлението е указано, че за финансиране на подготовката, 

осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се 

предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия 

за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при 

бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на 

възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при 

бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.  
 

 1.2 Съгласно чл.34, ал.1 от постановлението средствата от резерва за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2015 г. се разходват въз основа на акт на 

Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет. Неусвоените средства от приключени обекти, 

отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и 
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преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния 

първостепенен разпоредител с бюджет. Подлежащите на възстановяване средства от общините 

от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като 

трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните 

работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и 

разплащане на обектите, за които са предназначени. Регламентирано е, че наличните към 31 

декември 2015 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5 

от чл.34, следва да се разходват през 2016 г. за обектите, за които са предоставени. 

Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2015 г. средства по ал. 1 и 5 от 

чл.34 могат да се преразпределят по реда на ал. 1 въз основа на предоставена от тях 

информация на Министерството на вътрешните работи и на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 
 

1.3 Съгласно чл.39, т.2 от постановлението разходите за представителни цели на 

областните администрации се определят от министър-председателя или от главния секретар на 

Министерския съвет в случай на упълномощаване. 
 

1.4 Съгласно чл.40, ал.1 от постановлението бюджетните организации могат да 

извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва: 

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им 

дейност; 

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни 

населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната 

длъжност. 

Горепосочените разходи е предвидено да бъдат извършвани в рамките на средствата по 

бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз 

основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни 

карти). При изплащане на такива разходи работодателят въз основа на трудовите задължения и 

изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики следва да утвърди 

списък на длъжностите и на лицата, които имат право на тези транспортни разноски. 
 

1.5 Регламентирано е в чл.41 от постановлението, че средствата за социално-битово и 

културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми 

за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на 

средствата за издръжка. Указано е също, че тези средства се определят в размер до 3 на сто от 

плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, а се разходват 

през годината на базата на начислените средства за заплати. Определянето, разходването и 

отчитането на тези средства е посочено, че следва да  се извършват чрез съответните бюджети 

в рамките на бюджетната година. Сумата на тези разходи включва дължимите осигурителни 

вноски и данъци за сметка на бюджетната организация. Регламентира се, че начинът на 

използване на тези средства следва да се определи с решение на общото събрание на 

работниците и служителите. 
 

1.6 Разпоредбата на чл.54 от постановлението посочва, че неусвоените средства от 

предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища за зимния сезон 2013 – 2014 г. могат да се използват за същата цел през 

2015 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността. 
 

1.7 Разпоредбата на чл.64, ал.1 от постановлението предвижда, че Министърът на 

финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, 

чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато 

смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково 

обслужване. 
 

1.8 Разпоредбата на чл.68, ал.3 от постановлението задължава първостепенните 

разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА да публикуват ежедневно на интернет страницата 
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си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни 

системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден. 
 

1.9 Разпоредбата на чл.76 от постановлението указва, че постъпили средства от лихви 

по сметки и депозити на бюджетните организации за периода след 30 ноември 2014 г. до 

трансформирането им в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет съгласно 

чл. 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. следва да се 

възстановят в срок до 1 февруари 2015 г. по реда на § 1 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
 

1.10 Разпоредбата на чл.77 от постановлението предвижда, че с оглед осигуряване на 

ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните 

предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на 

Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно 

допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз следва да прилагат 

правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми. 
 

1.11 Разпоредбата на чл.79, ал.1 от постановлението задължава първостепенните 

разпоредители с бюджет . по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2015 г. в срок до 15 февруари 2015 г да разработят мерки за оптимизиране на разходите за 

персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета, и в срок до 28 февруари 2015 

г., при необходимост да предприемат действия за промени в устройствените правилници на 

структурите от системите им. 

 

Относно ДВ, бр.7/27.01.2015 год. 

 

4. В неофициалният раздел на ДВ, бр.7/27.01.2015 год. е публикуван Списък на 

специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за 

съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - 

Велико Търново, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2015 г. 

 

5. В неофициалният раздел на ДВ, бр.7/27.01.2015 год. е публикуван Списък на 

специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 

ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Велико 

Търново, за 2015 г. 

 

Относно ДВ, бр. 8/30.01.2015год. 

 

4. В официалният раздел на ДВ, бр. 8/30.01.2015год. е публикуван Закон за 

допълнение на Закона за обществените поръчки. 
 С този закон се създава нова т.18 към чл. 12, ал. 1 от ЗОП, която регламентира, че при 

обекти по чл. 3, ал. 1от ЗОП законът не се прилага за договори за услуги, доставки или 

строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 1 и 5, свързани с изграждане на инженерни 

съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. 

 

5. В официалния раздел на ДВ, бр.8/30.01.2015год. е публикувано Постановление 

№ 11 на МС от 23.01.2015 г. за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет 

от 2010 г., в сила от 30.01.2015 г. 

С постановлението се увеличава състава на комисията от 14  на 15 членовете. 

В чл. 2, ал.3 от правилника се изброява кои са членове на комисията, като се сочи, че 

такива са заместник-министри на регионалното развитие и благоустройството, на икономиката, 

на енергетиката, на туризма, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на 

финансите, на здравеопазването, на отбраната, на външните работи, на труда и социалната 

политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и 

науката и на културата. 



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

Отпада задължението на комисията след одобряване от Министерския съвет да 

предоставя взетите от нея решения с които се предоставят средства от държавния бюджет за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия на Министерството 

на финансите, на Сметната палата и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за 

тяхното изпълнение. 

Отпада задължението секретарят на комисията да предоставя извлечения от 

протоколите по чл.8, ал.2 от Правилника на областните управители в частта за финансираните 

обекти на територията на съответната област. 

 

6.  В официалния раздел на ДВ, бр.8/30.01.2015год. е публикувана Наредба за 

изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

С този нормативен акт се прави промяна в чл. 1, ал. 1, т. 5 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като  

думите "Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)" се заменят с "Наредба № 8121з-647 от 2014 г. 

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 

2014 г.)". Също така в § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите "министъра на 

инвестиционното проектиране" се заменят с "министъра на регионалното развитие и 

благоустройството". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


