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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 2020г. 

 
  

  Относно ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г. е публикувана НАРЕДБА № Н-13 

от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и 

съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях 

лица, както и от самоосигуряващите се лица 

 

С наредбата се уреждат съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране и 

съхранение в Националната агенция за приходите на данните от работодателите за държавното 

обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното 

осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всяко лице, 

подлежащо на задължително осигуряване, и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови 

правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

(ЗДДФЛ). 

Работодателите или упълномощени от тях лица следва да подават в компетентната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец № 1, 3, 

5 и 6 съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.  

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите: 

1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен 

месец: 

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и 

при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща 

работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края 

на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението; 

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на 

допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, 

следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните 

вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита 

времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО; 

3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови 

правоотношения – до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на 

възнаграждението; 

5. от задължените лица по т. 1, 2 и 3 само след издадени задължителни предписания от 

контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се 

подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни 

за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за здравно 

осигуряване или данък по чл. 42 от ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава без издаване на 

задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите 
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служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена; 

(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална 

дирекция на Националната агенция за приходите: 

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите 

осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и 

служителите" – едновременно с подаване на декларация образец № 1; 

5. от работодателите: 

а) за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ – в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, 

през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по 

чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ; 

б) за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ – в срок до 25 февруари на следващата година. 

Чл. 8. (1) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените 

образци съгласно указанията за попълването им, както следва: 

1. декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по 

електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите 

по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, 

вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от 

ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, декларация образец № 1 се подава на електронен или хартиен носител; 

2. декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез 

използване на квалифициран електронен подпис на подателя; 

3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез 

използване на квалифициран електронен подпис на подателя; 

4. декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен 

носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на 

подателя; в случаите, когато се подава декларация образец № 6 във връзка с издадени 

задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт за 

подаване на декларации образец № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се 

отнася, декларацията се подава на хартиен носител или електронен носител и хартиен носител; 

5. декларация образец № 7 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез 

използване на квалифициран електронен подпис на подателя; 

6. декларации образец № 8 и 9 се подават на хартиен носител. 

(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които: 

1. имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на 

електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен 

подпис на подателя; 

2. имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 

само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на 

подателя. 

(5) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват 

структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната 

агенция за приходите. 

(6) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на 

операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата 

на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи. 

(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол 

съгласно приложение № 9, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов 

представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава 

електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 

ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с 

подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в 

компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

Чл. 9. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните 

каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по 
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чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за 

корекция не се коригират данните: 

1. в декларации образец № 1 и 3 – месец и година, код на задълженото лице, единният 

граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за 

което се подава декларацията, и код за вид осигурен; 

2. в декларация образец № 5 – периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото 

лице, единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) 

на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен. 

(2) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси 

или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, 

като подават декларация с попълнен код за заличаване. 

(3) Подава се декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова 

декларация с коректни данни, когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени. 

(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само 

съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване. 

(5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 

април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се 

подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за 

приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. 

(6) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 

1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който 

лицето е подлежало на осигуряване – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който 

се отнасят данните. 

(7) Декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на 

декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали 

данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за 

месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на 

изплащане/начисляване. 

(8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна 

каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на 

задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен 

носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната 

агенция за приходите. 

(9) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и 

декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4. 

(10) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се 

коригира до изтичане на срока за подаването й. След този срок декларации се подават на 

хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на 

Националната агенция за приходите. 

(11) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до 

увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани 

вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната 

каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на 

декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4. 

(12) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни 

водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд 

"Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 

осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за 

корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази 

равенството по чл. 2, ал. 4. 

(13) Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно 

трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноски за фонд "Гарантирани 

вземания на работниците и служителите" и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ с декларация/и образец 

№ 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
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Чл. 10. (1) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, 

което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава 

заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

(2) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-

късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

Чл. 11. (1) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по 

БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен номер, личен номер на чужденец (служебен 

номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, и подпис. Не се приемат и 

декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни. 

(2) Не се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, подадени от лицата по чл. 4, ал. 

3, т. 1 или от осигурителна каса, когато не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4. 

(3) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано 

приемане на декларации след попълването на необходимите данни, ги изпраща отново в 

компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

(4) Не се приемат декларация/и образец № 1 и 5 в случаите по чл. 4, ал. 10, т. 6, когато не са 

постъпили в Националната агенция за приходите данни, предоставени от Националния 

осигурителен институт, за влязло в сила задължително предписание. 

    Чл. 12. Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната 

агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. 

В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е 

длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова 

сметка. 

    Чл. 13. Електронният носител се връща след приемането на информацията. 

     Чл. 14. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените 

лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят 

искане за това. 

    Чл. 15. Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и 

унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната 

агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 

      Чл. 16. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за 

приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

 

1. "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано 

дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят 

осигурителни вноски за други физически лица, и посредникът, който внася осигурителни 

вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. 

2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни 

вноски за своя сметка. 

3. "Задължено лице" е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, 

самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, 

което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, лице, 

което възстановява здравноосигурителните си права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за 

здравното осигуряване. 

      § 2. (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд 

"Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се 

определят, както следва: 

1. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в 

т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на 
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държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд "Трудова злополука и 

професионална болест"; 

2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за 

фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване в 

т. 22.2 от декларацията; 

3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за 

Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията; 

4. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните 

вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд "Пенсии" в размера за 

универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията; 

5. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната 

вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен 

фонд и/или за фонд "Пенсии" в размера за професионален пенсионен фонд в т. 25 от 

декларацията; 

6. от сумата на осигурителния доход в т. 17 от декларацията и размера на осигурителната 

вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията; 

7. от сумата на осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната 

вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от 

декларацията; 

8. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за 

здравно осигуряване в т. 28 от декларацията; 

9. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за 

фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в т. 30 от декларацията. 

(2) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 1 – 9 осигурителни вноски и вноски за 

фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за сметка на 

осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по 

реда на чл. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на 

задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с Постановление № 175 на 

Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.). 

(3) За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски 

от всяка декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са 

декларирани в декларация образец № 6 за: 

1. държавното обществено осигуряване; 

2. Учителския пенсионен фонд; 

3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд; 

4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд; 

5. здравно осигуряване; 

6. фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". 

         

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за 

социално осигуряване, чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 

чл. 39, ал. 1 – 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното 

осигуряване. 

       § 4. Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за 

подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при 

тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 

от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 

58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., 

бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. 

и бр. 9 от 2019 г.) се отменя. 
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§ 5. (1) Декларации образец № 1, 3 и 5 за периода до 1.01.2006 г. се подават с 

утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с 

утвърдения образец. 

(2) Данни за осигурените лица, данните за здравно осигуряване на лица, осигурени от 

държавния бюджет, и данните за авансово внесени социални и здравноосигурителни 

вноски, отнасящи се за периода от 1.01.2006 г. до влизането в сила на тази наредба, се 

подават съгласно образците на декларации и заявления, одобрени с приложенията на 

отменената наредба, действали за съответния период. 

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 

 Относно ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2020 г., в сила от 01.01.2020г. 

Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 27 500 хил. лв. по 

бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски 

наместници в общинската администрация. Разпределението на средствата по общини да се 

извърши въз основа на информация за броя на избраните кметове и за броя на кметските 

наместници, назначени от общинските съвети. 

 Чл. 28. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. се разходват при спазване на правото на 

Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи. 

 (2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на 

превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към 

одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други 

източници. 

 (3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и 

ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 

15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми 

се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва 

за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 

 (4) 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. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в 

отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на 

вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на 

общините като възстановени трансфери. 

 (5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на 

постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по 

централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се 

отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини. 

 (6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1. 

 (7) Наличните към 31 декември 2020 г. по сметки на общините неусвоени средства, 

отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2021 г. за обектите, за които са 

предоставени. 

 (8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат 

системата на делегираните бюджети. 
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 Чл. 33. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се 

определят, както следва: 

 1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши 

училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на 

управление; 

 2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния 

секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване; 

 3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по 

чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

 Чл. 34. (1) 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. 

 (2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени 

с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските 

бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат 

право на транспортни разноски по ал. 1. 

 (3) Разходите по ал. 1 се извършват 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). 

         Чл. 35. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала 

в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни 

вноски са за сметка на средствата за издръжка. 

 (2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за 

основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито 

правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на 

вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна 

агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за 

основни заплати. 

 (3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се 

извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 

включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната 

организация. 

 (4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на 

общото събрание на работниците и служителите. 

 Чл. 44. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. не могат да се финансират 

разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за 

плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански 

инвентар. 

Чл. 51. (1) 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. 

       Чл. 60. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. за 

Работната програма за 2020 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на 

Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по 

бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет. 
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 Чл. 62. С оглед на 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, прилагат правилата за възлагане и 

изпълнение, приложими за тези програми. 

       Чл. 63. Бюджетните организации своевременно разплащат от бюджетите си 

възникналите задължения към общините по Закона за местните данъци и такси. 

         Чл. 64. (1) Разчетеното увеличение на разходите за персонал в бюджетните 

организации за 2020 г. не може да се ползва за разходи за допълнителни възнаграждения 

за постигнати резултати. 

 (2) Увеличението на заплатите за 2020 г. на работещите по служебни или 

трудови правоотношения в бюджетните организации следва да бъде минимум с 3 на сто 

независимо от конкретната оценка по Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация, когато е приложимо, като 

лицата, получили най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността, не 

получават увеличение на заплатите за 2020 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 4 от 14.01.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 4 от 14.01.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 на МС от 9.01.2020 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на 

Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 

г.), в сила от 14.01.2020 г. 

§ 1. В чл. 39 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) Съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на 

административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, 

осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт 

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Изисквания за достъпността на продукти и услуги в 

сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ." 

 2. Алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Административните органи, доставчиците на обществени услуги и лицата, 

осъществяващи публични функции, разработват и публикуват декларация за 

достъпност по чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ, която задължително съдържа описание на: 

 1. статуса на съответствие на съдържанието на интернет страница или мобилно 

приложение със стандарта по ал. 2; 

 2. частите на съдържанието, които не са достъпни, и причините за това, както и 

предвидени достъпни алтернативи, когато това е целесъобразно; 

 3. метода, използван за изготвяне на декларацията; 

 4. механизма за предоставяне на обратна информация и данни за контакт – за 

нотификация от гражданите при наличие на съдържание, което не отговаря на 

изискванията за достъпност; 

 5. процедурата по прилагане в случай на неудовлетворителен отговор на 

нотификацията." 

         § 2. Създава се чл. 39а: 

 "Изключения от задължението за достъпност поради прекомерна тежест 

 Чл. 39а. (1) Мерки, водещи до прекомерна тежест, са тези, които биха наложили 

прекомерна организационна или финансова тежест за задължения субект или биха 

застрашили способността му да изпълни своята цел или да публикува информация, 

която е необходима за неговите задължения и услуги или е свързана с тях, като 

същевременно се взема предвид вероятната полза или вреда, която би настъпила за 

гражданите, по-специално за хората с увреждания. 
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 (2) Ако конкретен задължен субект иска да приложи изключението от 

изпълнението на чл. 39, ал. 2 поради прекомерна тежест, трябва да извърши 

първоначална оценка на степента, до която спазването на изискванията за 

достъпност води до прекомерна тежест, и да я предостави за одобряване с доклад 

до председателя на Държавна агенция "Електронно управление". 

 (3) Докладът се разглежда по процедура, определена от председателя на Държавна 

агенция "Електронно управление". 

 (4) В случай че извършената оценка бъде одобрена, в декларацията за 

достъпност за съответната интернет страница или мобилното приложение 

задълженият субект подробно описва елементите от изискванията за достъпност, 

които не е бил в състояние да изпълни, и предлага достъпни алтернативи, когато е 

целесъобразно. Оценката се преразглежда от задължения субект най-малко веднъж 

годишно, за да бъдат взети предвид възможни организационни или технически 

промени. 

 (5) За да се оцени до каква степен спазването на изискванията за достъпност по 

чл. 39, ал. 2 води до прекомерна тежест, задължените субекти трябва да вземат 

предвид най-малко следните обстоятелства: 

 1. размера, ресурсите и естеството на съответния задължен субект; 

 2. прогнозните разходи и ползи за съответния задължен субект спрямо прогнозните 

ползи за хората с увреждания, като се отчитат честотата и продължителността на 

използване на конкретната уеб страница или мобилно приложение. 

 (6) Липсата на приоритет, време или знания не се считат за основания за 

изключение поради прекомерна тежест. 

 (7) Изключенията от изпълнението на изискванията за достъпност по чл. 39, 

ал. 2 поради прекомерна тежест трябва да бъдат ограничени до конкретно 

съдържание и определени части с цел намаляване на тежестта, като същите трябва да 

бъдат обосновани. Независимо от това задълженият субект трябва да направи това 

съдържание възможно най-достъпно." 

 

Относно ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. 

 
2. В официалния раздел на ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 на МС от 28.01.2020 г. за приемане на Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние 

         

 С § 1. се отменя Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол 

за техническото им състояние, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2016 

г. (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) 

 С новата Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване 

на контрол за техническото им състояние се регламентира следното: 

 С Наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и осъществяването 

на контрол за техническото им състояние. 

 Определят се: 

 1. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирите в 

различните й етапи; 

 2. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и 

аварийни условия; 

 3. редът за извършване на анализ за техническото състояние и оценка на 

сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях; 
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 4. задълженията и отговорностите на собствениците на язовири, язовирни стени и 

съоръженията към тях и на операторите, както и редът и начинът, по който операторът ще 

осъществява дейността си; 

 5. условията и редът за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или 

ликвидация на язовири и съоръженията към тях; 

 6. изискванията за използването на измервателна и контролна апаратура за 

мониторинг на състоянието на язовирите, включително на язовирните стени и/или 

съоръженията към тях; 

 7. критериите за класифициране на степента на потенциална опасност; 

 8. условията и редът за класифициране на язовирите по степен на потенциална 

опасност от комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. 

 9. специфичните изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на 

язовирите; 

 10. съдържанието на протокола за резултатите от проверката на контролните органи 

по чл. 190, ал. 4 от Закона за водите. 

 

 Предвидено е че, Наредбата се прилага за техническата и безопасната експлоатация 

на язовирните стени и съоръженията към тях за язовирите, определени в чл. 141а от Закона за 

водите.        

 Собственикът на язовира стопанисва, поддържа, организира, провежда, ръководи и 

осъществява техническата и безопасната му експлоатация и опазването на околната среда, а 

тези собственици, които не отговарят на изискванията за оператор, възлагат стопанисването, 

поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на лице, което отговаря на 

изискванията на § 1, т. 95 от допълнителните разпоредби на Закона за водите. 

 Регламентирано е че, в зависимост от типа на конструкцията язовирните стени се 

класифицират като гравитачни, контрафорсни и дъгови.  

 В зависимост от строителните материали и технологията на изграждане 

язовирните стени се класифицират, като:  

 1. бетонни – масивни от конвенционален бетон или валиран бетон, масивни 

облекчени, масивни контрафорсни, тип Ньоцли и дъгови; 

 2. от местни материали – земно-насипни, каменно-насипни, смесени, земно-

намивни, каменно зидани; 

 3. от други материали. 

  В зависимост от височината на язовирната стена и обема на водохранилището 
язовирите се класифицират като големи и малки язовири съгласно чл. 141а от Закона за водите. 

   Язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност в 

зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в 

язовира води съгласно чл. 141б, ал. 1 от Закона за водите. Степента на потенциална опасност 

се определя съгласно критериите по приложение № 1.  

 Комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите класифицират язовирите по 

степен на потенциална опасност. Класификацията на степента на потенциална опасност на 

язовирите се актуализира на 6 години или при промяна на основни параметри на 

съоръженията, условията за тяхната експлоатация, промяна на нормативната уредба, 

промяна на условията и инфраструктурата след язовира. 

 В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при 

експлоатация язовирите се категоризират в съответствие с чл. 137 от Закона за устройство на 

територията и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.         

 Класификацията на язовирните стени и съоръженията към тях в зависимост от 

тяхното предназначение, изискванията за дълготрайност и сигурност и последиците при 

авария и при разрушение, както и в зависимост от мощността на хидроенергийния обект, 

когато са част от него, се извършва в съответствие с Наредба № 14 от 2005 г. за техническите 

правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за 

производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 

53 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.) и в "Норми за проектиране на хидротехнически 

съоръжения. Основни положения" (БСА, бр. 11/1985 г.). 
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 Класификацията на язовирите по чл. 9, 10 и 11 от наредбата се отбелязва в 

досието на язовира. 

 Регламентирано е, че управлението на техническата експлоатация на язовирите се 

осъществява от собственика и от оператора, като собственикът е длъжен да определи лице, 

което да отговаря за поддръжката на язовирната стена и съоръженията към нея, когато 

операторът не разполага с такова. Разписани са техните конкретни задължения Операторът 

подписва всички данни от мониторинга и ги предава на собственика за съхранение и 

въвеждане в информационната система на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор съгласно Наредба № РД-04-02/25.11.2016 г. 

 Въведено е изискването, че един хидроспециалист може да изпълнява 

дейностите на не повече от 50 язовира. 

 Регламентират се изкисванията за начален етап на експлоатация на язовирите и за 

етап на редовна експлоатация. 

 Въведено е изискване два пъти годишно, от 1 март до 30 април, а за 

високопланинските язовири, в зависимост от метеорологичните условия, и от 1 септември до 

31 октомври, собственикът със заповед да назначава комисия за извършване на технически 

преглед, в чийто състав задължително се включва хидроспециалист. За големите язовири се 

включват машинен инженер, електроинженер и друг подходящ специалист. Комисията 

извършва прегледи на състоянието на язовирите, на машинното и електрическото оборудване, 

както и на горния и на долния участък.   

 Документите, отразяващи резултатите от прегледите, профилактиката и 

изпитванията, се съхраняват в досието на язовира, като собствениците/операторите са длъжни 

да предоставят при поискване документацията на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и на комисията, назначена от областния управител по чл. 138а, ал. 3 от 

Закона за водите. 

 Видът, обемът и графиците за извършване на ремонтните работи се определят 

от собственика въз основа на протоколите от прегледите за състоянието на съоръженията 

на язовирните стени или на предписанията, дадени от Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор и комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. 

       Регламентирано е,че собственикът на язовир, за който е издадено разрешение за извеждане 

от експлоатация или ликвидация, е длъжен незабавно да предприеме действия по изготвяне на 

проект и изпълнение на дейностите, за които е получил разрешение. При започване на 

действия по извеждане от експлоатация или ликвидация той уведомява Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор, съответната басейнова дирекция за управление 

на водите, областния управител и кмета на общината. 

 Предвидено е за големите язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона 

за водите и за язовирите с висока степен на потенциална опасност съгласно класификацията по 

чл. 141б, ал. 1 от Закона за водите оценка на носещата способност и на устойчивостта на 

съоръженията да се прави най-малко веднъж на три години. 

 За малките язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона за водите със 

значителна степен на потенциална опасност съгласно класификацията по чл. 141б, ал. 1 от 

Закона за водите оценка на носещата способност и на устойчивостта на съоръженията да се 

прави най-малко веднъж на пет години. 

 За малките язовири съгласно класификацията по чл. 141а от Закона за водите с 

ниска степен на потенциална опасност съгласно класификацията по чл. 141б, ал. 1 от Закона за 

водите оценка на носещата способност и на устойчивостта на съоръженията да се прави най-

малко веднъж на десет години. 

 Докладът за анализ и оценка на сигурността на техническото състояние на 

язовира след аварийна ситуация се изготвя от екип от експерти и се приема от експертния 

технически съвет на собственика, като се уведомяват председателят на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" на Министерството на вътрешните работи, областният управител и директорът 

на съответната басейнова дирекция. 

 За всеки язовир собственикът води досие. Досието включва документацията от 

фазата на предварителните проучвания до етапа на ликвидация на язовира съгласно 
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действащата нормативна уредба. Досието на язовира се създава при въвеждането му в 

експлоатация и се закрива при ликвидацията му. При ликвидация на язовира досието му се 

предава на съответния областен управител. Областният управител съхранява досието на 

язовира в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 106 от Наредбата собствениците на съществуващи 

язовири (с изключение на посочените по чл. 3, ал. 2), намиращи се в експлоатация, за които 

няма проектна документация и липсват данни за размерите на язовирната стена, за 

завирения обем на водохранилището, параметрите и пропускната способност на 

облекчителните съоръжения, водосборния басейн, извършват: 

 1. геодезическо заснемане на язовира (височина на стената, откоси, характерни 

коти, съоръжения); 

 2. изготвяне на инвестиционен проект – заснемане, който да бъде одобрен по реда 

на чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията; 

 3. изготвяне на характеристичните криви за залетите площи и завирените обеми на 

водохранилището; 

 4. определяне на площта и основните физико-географски характеристики на 

водосборния басейн, пълнеща деривация; 

 5. привеждане на язовира в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  

 За язовирите, които нямат изградена КИС, се изгражда такава съгласно 

изискванията на чл. 70 от тази наредба. 

 Собствениците/операторите на тези язовири създават досие на язовира, програма 

за технически контрол, инструкция за експлоатация и авариен план. 

 За тези язовири се извършва и: 

 1. актуална оценка на високите води; 

 2. проверка за пропускателната способност на преливниците за безопасно 

пропускане на висока вълна с повторяемост съгласно изискванията на нормите за проектиране 

на хидротехническите съоръжения за съответния клас язовири. 

 Извършва се анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовира 

и съоръженията към него съгласно изискванията на нормативната уредба. Докладът за 

извършените анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовира се приема 

от експертен технически съвет, определен от собственика. 

 За язовирите, намиращи се в експлоатация, които не отговарят на 

изискванията на тази наредба за изправно техническо състояние съгласно доклада по чл. 

106, ал. 6, експертният технически съвет изготвя предложение за по-нататъшната му 

експлоатация. 

 При предложение на експертния технически съвет за продължаване на 

експлоатацията на язовира резултатите от анализа на техническото състояние и 

оценката на сигурността на язовира се изпращат на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор и на областния управител. 

 Контролът на техническото състояние и безопасната експлоатация на 

язовирите се осъществява съобразно тяхната категоризация по степента на потенциална 

опасност по чл. 10 от наредбата. 

 За язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност: 

 1. собственикът/операторът извършва технически прегледи два пъти годишно; 

 2. комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите извършва ежегодни 

проверки за готовността за безопасната експлоатация на язовирите; 

 3. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверки на 

техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях. 

 За язовирите с ниска степен на потенциална опасност: 

 1. собственикът/операторът извършва технически прегледи веднъж годишно; 

 2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверки на 

техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях веднъж на три години. 
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 Собственикът/операторът провежда технически прегледи: 

 1. на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност два пъти 

годишно – от 1 март до 30 април, а за високопланинските язовири, в зависимост от 

метеорологичните условия – и от 1 септември до 31 октомври; 

 2. на язовирите с ниска степен на потенциална опасност – един път годишно, от 1 

март до 30 април. 

 Прегледите обхващат всички видове дейности по поддържането и експлоатацията 

на язовирите.Когато в процеса на извършване на техническите прегледи се констатират 

обстоятелства, които не отговарят на проектната документация и на инструкциите за 

експлоатация, собственикът предприема мерки за основен ремонт или реконструкция съгласно 

действащата нормативна уредба. След извършения основен ремонт или реконструкция 

собственикът изготвя анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на 

язовирната стена и съоръженията към нея, приет от експертен технически съвет, и 

уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и съответния областен 

управител в 14-дневен срок. 

 

        Съгласно чл. 112 -  Областните управители със заповед назначават комисии за 

извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите 

съгласно чл. 138а, ал. 3 – 6 от Закона за водите.  

 Областният управител определя график за извършването на проверките, 

който се публикува на интернет страницата на областната администрация. 

 Комисията за проверка на готовността за безопасна експлоатация на язовирите има 

право: 

 1. на достъп до проверяваните язовири, включително до язовирите с установен 

пропускателен режим; 

 2. на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на язовира; 

 3. да прави предписания на собствениците на язовири за изпълнението в определен 

срок на необходимите действия за осигуряване на готовността за безопасната им експлоатация 

в различни условия на работа. 

 За всяка извършена проверка комисията съставя протокол, който съдържа: 

 1. датата на извършване на проверката; 

 2. номера на заповедта, с която областният управител е назначил комисията; 

 3. идентификатор на имота по кадастрална карта, съответно номер на имота по 

картата на възстановената собственост; 

 4. наименование на язовира и местоположението му; 

 5. данни за собственика и оператора на язовира; 

 6. данни за концесионера, ако има такъв; 

 7. технически данни за язовирната стена, съоръженията към нея и 

водохранилището; 

 8. наименование на застрашените при авария населени места и инфраструктурни 

обекти; 

 9. уязвимата от заливане територия при авария; 

 10. данни за високата вълна със съответната повторяемост съгласно изискванията на 

нормите за проектиране на хидротехническите съоръжения за съответния клас язовир и 

способността на облекчителните съоръжения за безопасното й пропускане; 

 11. установените проблеми по сигурността и техническото състояние на язовирната 

стена и съоръженията към нея; 

 12. слабости в организацията на експлоатацията на язовира; 

 13. констатация относно наличието на авариен план за действия при екстремни 

условия и авария и готовността за изпълнение на заложените в него мерки; 

 14. констатация относно наличието и състоянието на оборудването и материалите, 

предвидени в аварийния план и необходими за справяне с екстремни и аварийни ситуации; 

 15. констатация относно наличието, изправността и ефективността на системата за 

оповестяване на населението в застрашения район при възникване на екстремни и аварийни 

ситуации; 
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 16. констатации относно изпълнение на дейностите по осигуряване на проводимост 

на речното легло на разстояние до 500 м от язовирната стена; 

 17. предписания за отстраняване на установени проблеми, слабости и пропуски в 

организацията на експлоатацията на язовира в различни условия на работа и в сигурността на 

техническите му съоръжения и срок за тяхното изпълнение; 

 18. заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира в момента на 

проверката. 

 Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на проверката и се 

подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено 

мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен 

срок от подписването му. Протоколът се изготвя в еднообразни екземпляри за всеки от 

членовете на комисията и за собственика на язовира. 

 Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

или оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на 
предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. 

 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверки 

извън графика на проверките извършване от комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона за 

водите. До 14 дни след извършването на проверката се съставя протокол, копие от който 

се изпраща на областния управител. 

 В §1 от Допълнителните разпоредби са дадени легални определения по смисъла на 

наредбата. 

 Съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби привеждане на 

съществуващите язовири в съответствие с изискванията на Закона за водите и с тази 

наредба се извършва за: 

 1. Изискванията по чл. 106 от тази наредба: 

 а) по ал. 1, 2, 4 и 5 – в срок шест месеца от влизането на наредбата в сила; 

 б) по ал. 3 – в срок три месеца от влизането на наредбата в сила. 

 2. Изискването по чл. 107, ал. 1 – в срок шест месеца от влизането на наредбата в 

сила. 

 3. В шестмесечен срок собственикът декларира пред Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор обстоятелствата по т. 1 – 4 на чл. 141а, ал. 3 от Закона за 

водите. 

        Създават се: 

-  Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата „Класифициране по степен на 

потенциална опасност съгласно чл. 141б от Закона за водите“; 

- Приложение № 2 към чл. 57, ал. 2 от Наредбата „Специфични изисквания за 

формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите“ 

- Приложение № 3 към чл. 110, ал. 2 от Наредбата „Съдържание на протокол за 

резултатите от техническите прегледи на малките язовири“. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 28.01.2020 г. за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

 

С § 1. В Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители, приета с Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. 

(ДВ, бр. 97 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 1 т. 2 и 4 се отменят. 

2. Член 3 се отменя. 

3. В чл. 6 ал. 3 се отменя. 

4. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите "като се посочва дали е експертна, ръководна или за висш 

държавен служител" и запетаята пред тях се заличават. 

5. В чл. 14, ал. 2 след думите "по чл. 13, ал. 1" се поставя запетая и думите "и 

информацията по чл. 17, ал. 1, както и" се заличават. 

6. В чл. 17: 
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а) алинеи 1 и 4 се отменят; 

б) в ал. 3, т. 2 думите "поддържан от Министерството на образованието и науката" и 

запетаята след тях се заличават. 

7. В чл. 18, ал. 2 думите "и в които е посочен ПИН от регистрацията в Портала" се 

заличават. 

8. В чл. 20: 

а) в ал. 2 т. 2 се отменя; 

б) алинея 3 се отменя; 

в) в ал. 5: 

аа) в т. 2 думите "централизирания етап на" се заличават; 

бб) точка 3 се отменя. 

9. В чл. 21: 

а) алинея 2 се отменя; 

б) алинеи 5 – 7 се отменят; 

в) алинея 8 се изменя така: 

 "(8) Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и 

недопуснатите кандидати комисията информира по реда на ал. 4 допуснатите кандидати за 

датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 

дни след информирането." 

10. В чл. 22 ал. 3 се отменя. 

11. В глава втора: 

а) раздел VІ "Централизиран етап на конкурса" с членове 24 – 31 се отменя; 

б) наименованието на раздел VІІ "Начини за провеждане на децентрализирания етап на 

конкурса" се изменя така:  

"Начини за провеждане на конкурса". 

12. Член 32 се отменя. 

13. В чл. 33 – 43 навсякъде думите "децентрализираният етап на конкурса" се заменят с 

"конкурсът". 

14. В чл. 33 – 44 навсякъде думите "децентрализирания етап на" се заличават. 

15. В чл. 34 ал. 3 се изменя така: 

 "(3) Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите 

и определя с какъв коефициент – 3, 4 или 5, се умножава резултатът на кандидатите, който е 

получен при прилагане на начина по чл. 33 и при интервюто, като взема предвид тяхната 

относителна тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната 

длъжност. Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на 

конкурса да обяви на интернет страницата на съответната администрация системата за 

определяне на резултатите. Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново 

обявява на всички участници системата за определяне на резултатите и минималния резултат, 

при който кандидатът се допуска до интервю." 

16. В чл. 36 ал. 3 се отменя. 

17. В чл. 40, ал. 3, изречение второ думите "членовете на комисията" се заменят с 

"проверяващите". 

18. В чл. 42 ал. 2 се отменя. 

19. В чл. 44: 

а) в ал. 3 думите "5-дневен" се заменят с "10-дневен"; 

б) в ал. 4 изречение второ се изменя така: "Всички кандидати, които са се явили на 

интервю, се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща 

извлечение от протокола по ал. 1, който отразява резултатите." 

20. В чл. 45, ал. 1 думите "децентрализирания етап на" се заличават и думите 

"публикуването на обявлението по чл. 44, ал. 4" се заменят с "получаването на 

протокола". 

21. В глава втора: 

а) раздел ІХ "Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за 

длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за 

професионален опит" с членове 48 – 56 се отменя; 
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б) раздел X "Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за 

експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни 

увреждания" с членове 57 – 65 се отменя. 

22. В чл. 66: 

а) в ал. 1 след думата "Портала" се добавя "за работа в държавната администрация 

(https://jobs.government.bg)"; 

б) в ал. 3 думите "в Портала" се заличават. 

23. Член 67 се отменя. 

24. В чл. 68, ал. 1 думите "и чл. 67, ал. 1 и 2" се заличават. 

25. В допълнителите разпоредби § 1 се отменя. 

26. В приложение № 2 към чл. 11 думите "съгласно (НПКПМДСл)" се заличават. 

27. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 2: 

 а) думите "Предпочитано населено място за явяване на централизирания етап на 

конкурса (съгласно публикувания на Портала за работа в държавната администрация списък с 

населени места, в които са определени зали за провеждане)" се заличават; 

 б) в таблица "Лична информация" ред "ПИН от регистрацията в Портала за работа в 

държавната администрация" се заличава; 

 в) думите "за срок 5 години (Съхраняването за срок 5 години е необходимо за 

прилагането на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл, както и за нуждите на контрола върху 

проведените конкурсни процедури)" се заменят с "в сроковете, определени по реда на чл. 43 от 

Закона за Националния архивен фонд". 

28. Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 се изменя така: 

"Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 

ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
за длъжността ................................................................................................................ 

     (наименование на длъжността) 

в административно звено ............................................................................................... 

      (наименование на звеното) 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

– Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата – 

декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 – Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в 

обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат 

до конкурса.     

Име, презиме 
и фамилия 

на кандидата 

Представени ли са всички 
документи, които се 

изискват според обявата1 

Удостоверяват ли представените 
документи съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 
изисквания за длъжността2 

Основание за 
недопускане 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
  

 

     

Забележки: 

 1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

съответстват на изискваните в обявата, се записва "да". На съответния ред срещу името 

на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в 

таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват. 
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 2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да". 

На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се 

посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на ................... (дата) от 

.................................ч. в сградата на ...................................................................................................... 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в 

сградата на ………………..……………….. за развиване на писмена разработка по 

...............................................................................................................................тематика. 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на защита на писмената 

концепция на тема ....................................................................................................................... 

 Концепцията трябва да се представи до ........………. (дата) в ...................................... 

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ……… (дата) от ….. ч. в 

сградата на ...................................................................за провеждане на практически изпит. 

Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 
 

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. 
  

2. 
  

3. 
 

 

           

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Дата: " 

 

29. Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 се заличава. 

30. В приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 думите "децентрализираният етап на" се 

заличават. 

31. Приложение № 9 към чл. 49 се заличава. 

32. Приложение № 10 към чл. 59, ал. 2 се заличава. 

 

С § 2. в Постановление № 304 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

и за създаване на Портал за работа в държавната администрация (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), в 

чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2 т. 2 – 4 се отменят. 

2. В ал. 3 думите "резултатите по ал. 2, т. 3 и" се заличават. 

 

3. В ал. 4: 
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 а) в изречение първо думите "кандидат за работа в държавната администрация" се 

заменят с "външен потребител"; 

 б) в изречение второ думата "кандидатът" се заменя с "потребителят". 

4. Алинеи 5 – 7 се изменят така: 

 "(5) Външният потребител може да впише и друга информация, която е посочена в 

Портала, включително дали е кандидат за мобилност, за стаж, за стипендия или за работа като 

държавен служител по заместване или на непълно работно време. 

 (6) Външният потребител може да отбележи съгласието си личните му данни да се 

ползват от служителите на звената "Човешки ресурси" при търсене на кандидати за свободни 

длъжности, за които провеждането на конкурс не е задължително, и да получава предложения, 

които съответстват на притежаваната от него квалификация. 

 (7) Профилите с данните на външните потребители се съхраняват съобразно 

определените срокове, след което се анонимизират: 

 1. за срок 5 години от първоначалната регистрация – за кандидатите за стаж в 

държавната администрация; 

 2. за срок три години – за останалите външни потребители." 

5. В ал. 8 изречение второ се заличава. 

6. В ал. 9 т. 1 се изменя така: 

 "1. за администратор "Човешки ресурси" – да търси подходящи кандидати за 

свободни позиции, за които провеждането на конкурс не е задължително, между тези, които са 

отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене;". 

7. Алинея 13 се отменя 

 

 С § 3. в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

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

 В приложение № 3 към чл. 11, ал. 5 се добавя нова колона 3 "Име, презиме, 

фамилия", досегашната колона 3 става колона 4, а досегашната колона 4 се заличава. 

 

 С § 4. в Наредбата за стипендиантската програма в държавната 

администрация, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2017 г. се 

правят следните изменения: 

 1. В чл. 26: 

 а) в ал. 1 думите "теста по чл. 10д, ал. 1 от Закона за държавния служител и" се 

заличават; 

 б) в ал. 3 т. 1 се отменя. 

 2. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:  

 "(1) Стипендиантът е длъжен да възстанови изплатените стипендии в пълен размер 

заедно със законната лихва, когато не е спазил сроковете по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за 

държавния служител." 

 3. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1: 

 а) в чл. 10 изречение първо се заличава; 

 б) в чл. 18 след думите "по чл. 13а, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за държавния служител" 

се поставя точка и текстът докрая се заличава. 

 

 С § 5. в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на 

Министерския съвет от 2012 г. в чл. 31 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 2 изречение второ се заличава. 

 2. В ал. 4 изречение второ се заличава. 

 3. Алинея 5 се отменя. 

 

 С § 8 от Преходни и заключителни разпоредби се регламентира, че:  

         Длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация 

се привеждат в съответствие с Рамката на дигиталната компетентност съгласно 
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приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението 

на служителите в държавната администрация в срок до 30 юни 2020 г. 

  

 С § 9 от Преходни и заключителни разпоредби се регламентира, че: 

  Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на 

годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2019 г. на основание чл. 12 от 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., и съгласно чл. 64 от Постановление 

№ 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2020 г.) влизат в сила от 1 януари 2020 г. 

 

4. В официалния раздел на ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 29.01.2020 г. за изменение и допълнение на 

НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, приета с 

Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. 

 

 С § 1. в чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Административното обслужване се осъществява при спазване на следните 

принципи: 

1. равнопоставено отношение към всички потребители; 

2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, 

издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване; 

3. създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване; 

4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на 

административното обслужване; 

5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите; 

6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги; 

7. служебно събиране на информация и доказателствени средства; 

8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по 

банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой." 

 2. Създава се нова ал. 2: 

 "(2) В производствата по приемане и разглеждане на жалби, предложения и сигнали 

се прилагат принципите по ал. 1, освен ако в закон е предвидено друго." 

 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя 
"както и идентифицираните и популяризираните добри практики от конкурсите за добри 

практики, които се организират от Института по публична администрация съгласно 

устройствения му правилник." 

 

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

 1. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Във връзка с подобряване на административното обслужване главният 

секретар, съответно постоянният секретар на отбраната в Министерството на отбраната, 

министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице и секретарят 

на общината организира обучения." 

 2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и обучение за 

комуникация с потребителите". 

         

 С § 3. в глава втора, раздел I наименованието се изменя така: "Център за 

административно обслужване". 

         

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

 1. В ал. 1 след думите "на едно място" се добавя "в едно служебно помещение". 

 2. Алинеи 3 – 5 се изменят така: 
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 "(3) При осъществяване на административното обслужване потребителите 

контактуват с администрацията чрез центъра за административно обслужване (ЦАО). 

 (4) Администрациите поставят указателни табели за местонахождението на 

ЦАО и указателни табели в ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява 

административното обслужване.  

 (5) Администрациите осигуряват удобен и лесен достъп за хора с увреждания, 

възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, 

родители или придружители на малки деца с детски колички до и в ЦАО и/или в 

служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване, чрез 

идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността до и в ЦАО 

и/или служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване." 

 

        С § 5. в чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В ал. 1 думите "Искания/заявления за извършване на административни услуги, 

жалби и протести се подават чрез звеното за административно обслужване" се заменят със 

"Заявления/искания за осъществяване на административно обслужване, сигнали, 

предложения и жалби се подават чрез ЦАО". 

 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: 

 "(2) Заявления/искания, сигнали, предложения и жалби се подават и в 

териториалните звена и/или поделения на съответната администрация, както и в общински и 

областни администрации, в общи центрове за услуги и в центрове за комплексно 

административно обслужване, когато е създадена и обявена такава възможност. 

 (3) Административните органи обявяват по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК 

възможността да приемат заявления/искания за административно обслужване, 

извършвано от други административни органи, както и обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 и 

чл. 5, ал. 2." 

 3. В ал. 4 думите "Броят и видът на" се заличават.  

 4. Създава се ал. 5: 

 "(5) Заявленията/исканията, сигналите и предложенията, жалбите по повод 

осъществяване на административно обслужване и приложенията към тях могат да се 

подават до административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги и по електронен път по реда на Закона за 

електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги." 

 

        С § 6. в чл. 5а се създава ал. 3:  

 "(3) Електронните образци за заявяване на електронни административни 

услуги са по модел, който е утвърден от председателя на Държавна агенция "Електронно 

управление"." 

 

        С § 7. в чл. 6 думите "подадените искания" се заменят с "подадените заявления/искания". 

 

        С § 8. в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите "сроковете за извършване на административни услуги" се заменят 

със "сроковете за издаване на индивидуални административни актове и за извършване на 

административни услуги" и думите "глава пета, раздел I АПК" се заменят с "дял втори на 

АПК". 

 2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: "Писменото искане се извършва 

със заявление. В случай че друго не е предвидено в нормативен акт, образците на 

заявления се утвърждават от главния секретар, съответно от постоянния секретар на 

отбраната в Министерството на отбраната, министъра на вътрешните работи или 

оправомощено от него длъжностно лице или от секретаря на общината." 

 3. В ал. 3 думите "могат да се подават по електронен път" се заменят с "могат да се 

подават на място съгласно чл. 5 по електронен път". 
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 4. В ал. 4 след думите "където е заявен" се добавя "или на място, определено 

съгласно чл. 5, ал. 2" и думите "или по електронен път" се заменят с "както и по електронен 

път". 

 5. Създава се ал. 7: 

 "(7) Правилата на ал. 4 – 6 се прилагат и за получаване на други документи, 

данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване." 

 

        С § 9. в чл. 8 се правят следните изменения:  

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Функционирането на ЦАО се осигурява от звеното за административно 

обслужване." 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Звеното за административно обслужване чрез ЦАО: 

 1. предоставя информация на потребителите за издаваните актове и предоставяните 

услуги при осъществяване на административното обслужване на достъпен и разбираем език; 

 2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност 

до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, 

компетентни по съответния въпрос; 

 3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението/искането за 

осъществяване на административното обслужване, жалбата, протестът, сигналът или 

предложението, по предварително установен ред; 

 4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения; 

 5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до 

обществена информация; 

 6. проверява пълнотата на документацията по всяко заявление/искане за 

осъществяване на административно обслужване по предварително изготвен контролен списък; 

 7. дава информация за хода на работата по преписката; 

 8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод 

осъществяване на административно обслужване; 

 9. предоставя исканите документи, включително издадените индивидуални 

административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от 

осъществено административно обслужване; 

 10. осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са 

създадени такива, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани по 

заявления/искания за осъществяване на административно обслужване, и по преписките, 

образувани въз основа на сигнали или предложения; 

 11. разяснява начина на плащане, като насърчава плащането с платежна карта чрез 

терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания; 

 12. изпълнява и функциите на посредник при заявяване, заплащане и получаване на 

електронни административни услуги по реда на Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги." 

 

        С § 10. в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Администрациите осигуряват достъп до ЦАО в рамките на обявеното 

работно време." 

 2. В ал. 2 и 3 думите "звеното за административно обслужване" се заменят с 

"ЦАО". 
 3. В ал. 4 думите "на административни услуги" се заличават, а думата 

"звеното" се заменя с "ЦАО".  

 4. Алинея 5 се изменя така: 

 "(5) В ЦАО се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се 

осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на 

заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, 

данни и документи, в рамките на обявеното за ЦАО работно време." 
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 5. В ал. 6, в изречение първо след думите "звеното за административно обслужване" 

се поставя запетая и се добавя "които работят в ЦАО". 

 

        С § 11. в чл. 11 думите "предоставяна от тях административна услуга" се заменят с 

"осъществяваното от тях административно обслужване". 

 

        С § 12. член 12 се изменя така: 

 "Чл. 12. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, 

и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват по служебен път документи, 

които са необходими на потребителя на административна услуга от други 

администрации, включително като вътрешни електронни административни услуги, 

които се предоставят по реда, установен в Наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги." 

 

        С § 13. в чл. 13 накрая се поставя запетая и се добавя "административни и/или съдебни 

органи, лица, които осъществяват публични функции, и организации, които предоставят 

обществени услуги". 

 

        С § 14. в чл. 14б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. Точка 2 се изменя така:  

 "2. осигурява по служебен път доказателствата и доказателствените средства 

от други административни органи, лица, които осъществяват публични функции, и 

организации, които предоставят обществени услуги, които са необходими за издаване на 

индивидуалния административен акт или за извършване на административната услуга 

на заявителя;". 

 2. В т. 5 думите "заявления за предоставяне на административни услуги" се заменят 

със "заявления/искания". 

 3. Точка 6 се отменя. 

 

        С § 15. в чл. 14в се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) в основния текст, в изречение първо думите "на услугата" се заличават; 

 б) точка 1 се изменя така:  

 "1. наименованието на административната услуга/индивидуалния 

административен акт и органът, който е компетентен да предостави услугата и/или да 

издаде административния акт;". 

 2. В ал. 3: 

 а) точка 1 се изменя така: 

 "1. попълнено заявление за съответната услуга/индивидуален 

административен акт до компетентния орган по утвърден образец;" 

 б) В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "освен ако плащането не е 

направено по електронен път". 

 3. В ал. 4 накрая се добавя "или предоставя административната услуга". 

 

        С § 16. в чл. 14г се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 2 думите "сроковете за извършване на заявената административна услуга" се 

заменят със "сроковете за издаване на индивидуалния административен акт и/или за 

извършване на заявената административна услуга". 
 2. В т. 3 след думите "индивидуалния административен акт" се добавя "или на 

резултата от услугата". 

 

        С § 17. се създават чл. 14д и 14е: 

 "Чл. 14д. Когато искане за комплексно административно обслужване се 

извършва по електронен път, услугата се заявява пред административния орган по чл. 



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

14в, ал. 1 по реда, установен в Наредбата за общите изисквания към информационните 

системи, регистрите и електронните административни услуги. 

 Чл. 14е. Правилата на този раздел се прилагат спрямо лицата, които 

осъществяват публични функции, и организации, които предоставят обществени услуги, 

когато те участват в него като лица или организации, компетентни да издадат съответния акт 

или да предоставят съответната услуга." 

 

        С § 18. в глава втора, раздел III наименованието се изменя така: "Информация за 

административното обслужване". 

 

        С § 19. в чл. 15 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Администрациите осигуряват информация за осъществяваното от тях 

административно обслужване, включително за реда и организацията, по които 

обслужването се осъществява, и съдействат на потребителите съгласно чл. 28 от АПК." 

 2. В ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така: 

 "1. ясна и общоразбираема, пълна, точна и достоверна; 

 2. достъпна за всички потребители;". 

 

        С § 20. в чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 5 думите "по приложение № 3" се заличават. 

 2. В ал. 7, в изречение първо думата "секретаря" се заменя със "секретаря на 

общината" и в изречение второ думите "главния секретар" се заменят с "административния 

секретар". 

 

        С § 21. в чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. Точка 1 се изменя така: 

 "1. отличителните знаци и/или материалните носители по чл. 20, ал. 1, т. 6 и 

съгласно приложение № 7, т. 6;". 

 2. В т. 7 думите "всички информационни материали, свързани с" се заличават. 

 

        С § 22. член 20 се изменя така:  

 "Чл. 20. (1) Административното обслужване в държавната администрация се 

осъществява при задължително спазване от всички администрации на общи стандарти за 

качество на административното обслужване, които са описани по съдържание и смисъл в 

приложение № 7, както следва: 

 1. стандарт за единно наименование на ЦАО;  

 2. стандарт за осигуряване на подходящи условия и достъпност до и във служебните 

помещения, в които се осъществява административно обслужване; 

 3. стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни 

табели в ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява административното 

обслужване; 

 4. стандарт за поддържане на актуална информация за достъпа до служебните 

помещения, в които се осъществява административно обслужване; 

 5. стандарт за осигуряване на безплатна интернет връзка; 

 6. стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват 

административно обслужване; 

 7. стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на 

телефонни разговори; 

 8. стандарт за спазване на правила за комуникация с потребителите; 

 9. стандарт за начина на предоставяне на информацията относно 

административното обслужване; 

 10. стандарт за поддържане на система "Най-често срещани въпроси и отговори"; 

 11. стандарт за осигуряване на информация и обслужване на английски език; 
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 12. стандарт за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер; 

 13. стандарт за време за изчакване за обслужване; 

 14. стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на 

административно обслужване; 

 15. стандарт за използване на опростени и лесни за попълване образци и/или 

формуляри. 

 (2) С оглед на функционалната си специфика администрациите прилагат и 

собствени стандарти за качество на административното обслужване, които след 

обявяването им са задължителни за спазване от съответната администрация. 

 (3) Собствените стандарти по ал. 2 могат: 

 а) да надграждат общите стандарти по ал. 1; 

 б) да включват препоръчителни стандарти за качество на административното 

обслужване, които са определени в приложение № 8; 

 в) да са различни по вид от стандартите по приложения № 7 и 8. 

 (4) Администрациите са длъжни да използват автоматизирани деловодни 

информационни системи с активирани функции за контрол по изпълнението на 

сроковете за осъществяване на административното обслужване." 
 

        С § 23. в чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "с данни за дата на приемане и 

дата на последна актуализация". 

 2. В ал. 2 думите "обслужват потребителите на административни услуги" се 

заменят с "извършва административно обслужване". 

 3. В ал. 3: 

 а) точка 2 се отменя; 

 б) точка 3 се изменя така: 

 "3. начинът, по който потребителите могат да постъпят, ако не са 

удовлетворени от обслужването и/или организацията на работа, включително 

възможностите за конкретна реакция и възможностите да подадат сигнал, предложение 

или жалба във връзка с административното обслужване;". 

 4. В ал. 4 думите "допълнителна информация, която администрацията определя с 

оглед на функционалната си специфика" се заменят с "допълнителни елементи, които са 

определени в ръководството по ал. 5". 

 5. Създава се ал. 5: 

 "(5) При разработване на Харта на клиента администрациите спазват правила 

и насоки за разработване на Харта на клиента, които са регламентирани в ръководство, 

одобрено с акт на Министерския съвет." 
 

        С § 24. в глава трета, раздел II наименованието се изменя така: "Методи за обратна 

връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите". 

 

        С § 25. в чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинеи 1 – 5 се изменят така: 

 "(1) Административните органи:  

 1. създават възможност за обратна връзка от потребителите чрез използване и 

прилагане на методи за обратна връзка; 

 2. периодично: 

 а) изследват и анализират резултатите от обратната връзка от потребителите; 

 б) управляват удовлетвореността на потребителите от качеството на 

административното обслужване.  

 (2) Обратната връзка се осъществява чрез използване и прилагане на следните 

методи: 

 1. извършване на анкетни проучвания; 

 2. провеждане на консултации със служителите; 

 3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент"; 
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 4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали; 

 5. анализ на медийни публикации; 

 6. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на 

консултативни органи;  

 7. описание на пътя на потребителя; 

 8. провеждане на социологически проучвания; 

 9. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно 

време чрез "горещ телефон"; 

 10. осигуряване на приемно време за граждани и организации; 

 11. анализ на вторична информация. 

 (3) Описанието на методите за обратна връзка и начините за тяхното 

използване и прилагане се съдържат в методологията по чл. 25. Методите за обратна 

връзка по ал. 2, т. 1 – 5 са задължителни. 

 (4) Прилаганите методи за обратна връзка и организацията за проучване, 

измерване и управление на удовлетвореността на потребителите се определят във 

вътрешните правила за организация на административното обслужване на съответната 

администрация. 

 (5) Резултатите от обратната връзка от потребителите се използват и за 

измерване и управление на удовлетвореността на потребителите от предоставяното 

административно обслужване." 

 2. В ал. 6 накрая се добавя "и се оповестяват не по-малко от веднъж годишно". 

 3. В ал. 7 се създава изречение трето: "Уведомяването може да се извършва чрез 

годишния доклад по ал. 8 и/или по друг начин." 

 4. Създава се ал. 8: 

 "(8) Всяка година до 1 април администрациите изготвят годишен доклад за 

оценка на удовлетвореността на потребителите за предходната календарна година, който 

се публикува на интернет страницата на съответната администрация." 
 

        С § 26. се създава нов чл. 25: 

 "Чл. 25. При изпълнение на задълженията си по чл. 24 администрациите 

спазват изискванията към прилагането на методите за обратна връзка и към изготвяне 

на годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите, които са 

предвидени в Методология за измерване и управление на удовлетвореността на 

потребителите, одобрена с акт на Министерския съвет." 

 

        С § 27. в чл. 28 думите "извършваните административни услуги" се заменят с 

"административното обслужване". 

 

        С § 28. в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Точки 1 и 2 се изменят така: 

 "1. "Потребител" е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или 

ползват административно обслужване чрез заявления/искания за издаване на индивидуални 

административни актове за предоставяне на административни услуги, за извършване на други 

административни действия по искания, уведомления и декларации, които са предвидени в 

нормативен акт, сигнали, предложения, жалби и други и/или които осъществяват контакт 

(лично или по друг начин) по повод административното обслужване. 

 2. "Подходящо техническо оборудване" са електронни информационни табла, 

видео- екрани, системи с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, 

която се управлява чрез допир до екрана, интерактивни табла, екрани, терминали и други, 

които са предназначени за потребителите, до които им е осигурен безусловен активен или 

пасивен достъп и които се насърчават посредством подходящи методи и средства, за да ги 

използват." 

 2. Точка 7 се изменя така: 
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 "7. "Елементи за адаптиране на служебните помещения" са рампи (мобилни или 

стационарни), подемни платформи, асансьори, естакади и други, които улесняват достъпността 

до и в служебните помещения, в които се извършва административно обслужване." 

 

        С § 29. в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, приложение № 2 към чл. 14в, ал. 1, 

приложение № 5 и приложение № 6 към чл. 5а, ал. 2 думите "звеното за административно 

обслужване" се заменят с "ЦАО" и думите "електронна поща" се заменят с "електронен 

адрес". 

 

        С § 30. в приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Точка 4 се изменя така: 

 "4. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен 

адрес, телефони за връзка, работно време." 

 2. Точка 6 се изменя така: 

 "6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на 

административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, 

включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт." 

 3. Точка 8 се изменя така: 

 "8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

 а) ниво на предоставяне на услугата; 

 б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване; 

 в) интернет адрес за служебно заявяване; 

 г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е 

комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена; 

 д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в 

случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на 

електронна услуга." 

 4. Точка 10 се изменя така: 

 "10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по 

електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане." 

 5. Създава се т. 15: 

 "15. За всеки от режимите освен обстоятелствата по т. 1 – 14 се вписват и:  

 а) предметната област, за която се отнася;  

 б) органът, пред който се обжалва индивидуалният административен акт; 

 в) електронният адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима." 

 

        С § 31. Се създава приложение № 7 към чл. 20, ал. 1: 

 "Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 

 Общи стандарти за качество на административното обслужване 

 1. Стандарт за единно наименование на Центъра за административно 

обслужване (ЦАО): 

 За обозначаване на мястото за предоставяне на административни услуги се използва 

наименованието "Център за административно обслужване". 

 Същото наименование се използва в указателните табели за местонахождението на 

ЦАО и тези в ЦАО, на интернет страниците на администрациите, в документи, брошури и/или 

в други материали. 

 2. Стандарт за осигуряване на подходящи условия и достъпност до и във 

служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване: 

 Служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, 

имат осигурени: 

 а) удобен и лесен достъп, за който се изграждат и/или се използват елементи за 

адаптиране на служебните помещения и достъпа до тях; 
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 б) подходящи условия за възрастни хора, бременни жени, хора с увреждания, хора с 

намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на 

малки деца; такива подходящи условия са: оформление на пространствата в помещенията, 

позволяващо свободно придвижване с инвалидни и/или детски колички, места за сядане, места 

за попълване и подаване на заявления/искания, получаване на документи и информация, места 

за плащане и други, които са съобразени с потребностите на съответните потребители, и са 

обозначени за тях; 

 в) достатъчно широки пространства за изчакване на реда с осигурена възможност: 

за сядане на не по-малко от 4 потребители, за попълване и окомплектоване на 

заявления/искания с осигурени поне една маса, бюро или плот, както и за подаване на 

заявления/искания, с обща площ не по-малко от 12 кв. м; 

 г) осветление, покриващо всички зони във вътрешните пространства на 

помещенията, с брой и разположение на осветителните тела, които осигуряват достъпност на 

обслужването и на информацията във всички помещения; 

 д) питейна вода; 

 е) възможност за ползване на тоалетна. 

 3. Стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни 

табели в ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява 

административното обслужване: 

 Поставят се указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели в 

ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване, 

при спазване на следните изисквания: 

 а) указателните табели се поставят на видими места и на подходящо разстояние 

съобразно предназначението им и местата, които обозначават;  

 б) указателните табели за местонахождението на ЦАО се поставят на входа на 

помещенията; 

 в) указателните табели в служебните помещения, в които се осъществява 

административно обслужване, ориентират и информират потребителите за организацията на 

обслужването, включително за работното време, за местата (гишета) за заявяване и получаване 

на документи, данни и информация, за местата за плащане (каса, банка, друг доставчик на 

платежни услуги) и други във връзка с организацията на обслужването; 

 г) указателните табели съдържат логото и слогана на държавната администрация. 

 4. Стандарт за поддържане на актуална информация за достъпа до служебните 

помещения, в които се осъществява административно обслужване: 

 На интернет страницата на администрацията се поддържа актуална информация за 

достъпа до сградата със служебните помещения, в които се осъществява административно 

обслужване, като: карта с местонахождението, обществен транспорт, възможности и места за 

безплатно или платено паркиране, натоварени (пикови) и ненатоварени часове на посещаемост. 

 5. Стандарт за осигуряване на безплатна интернет връзка: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е 

осигурена възможност за ползване на безплатен достъп до интернет. 

 6. Стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват 

административно обслужване:  

 Всеки служител се идентифицира пред потребителите в служебните помещения, в 

които се осъществява административно обслужване, чрез ясно видим отличителен знак или 

друг материален носител с четивни данни за собствено и фамилно име, длъжност и 

администрация, към която принадлежи.  

 7. Стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене 

на телефонни разговори: 

 При водене на телефонни разговори служителите се представят и идентифицират 

със собствено и фамилно име, като съобщават администрацията/звеното, към което 

принадлежат. 

 8. Стандарт за спазване на правила за комуникация с потребителите: 
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 Обслужването на потребителите се осъществява от обучени служители, като се 

осигурява спазването на следните правила за комуникация:  

 а) използване на задължителните реквизити в комуникацията съобразно 

комуникационен канал: 

 аа) иницииране на разговор чрез поздрав, например "Добро утро", "Добър ден" или 

"Здравейте"; 

 бб) обръщение "Госпожо/господине"; 

 вв) запитване с израз, който е идентичен или сходен със: "С какво мога да Ви бъда 

полезна/полезен?"; 

 гг) завършване на разговор с израз, който е идентичен или сходен със: "Благодаря 

Ви за търпението", "Желая Ви хубав ден!"; 

 дд) завършване на писмена кореспонденция с израз, който е идентичен или сходен 

със: "Оставаме на разположение за допълнителни въпроси", "С уважение"; 

 б) демонстриране на учтивост, предразполагане на потребителите и 

търпение; 

 в) оказване на приоритетно внимание на потребителите пред друга дейност; 

 г) в присъствие на потребителите служителите не водят лични разговори и не 

консумират храни и/или напитки. 

 9. Стандарт за начина на предоставяне на информацията относно 

административното обслужване: 

 1. На интернет страницата на администрацията се поддържа секция, която е 

озаглавена "Административно обслужване", със стандартизирана структура и дизайн, които са 

определени по реда на чл. 40 от Наредбата за общите изисквания към информационните 

системи, регистрите и електронните административни услуги. 

 2. При предоставяне и обявяване на информацията за административното 

обслужване се спазват следните правила: 

 а) предоставяната на място, по телефона и по електронен път информация е 

идентична по съдържание; 

 б) информацията се представя по систематизиран и по възможност – схематичен, 

табличен и/или графичен начин, който осигурява улеснено и бързо възприемане при 

съобразяване със специфичните потребности на отделните категории потребители (хора с 

увреждания, хора с трайни увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със 

затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца, потребители, които 

не владеят български език, и др.); 

 в) обявяването на информацията е, както следва: 

 аа) информацията по чл. 16, ал. 1 – на място в служебните помещения, в които се 

осъществява административно обслужване, се обявява на информационни табла, включващи и 

официалните табла за обявления, във физическа и/или електронна форма, като при 

предоставяни над 10 услуги обявяването на информацията може да бъде само в електронна 

форма, чрез поне един брой подходящо техническо оборудване с осигурен активен достъп на 

потребителите до него; 

 бб) информацията по чл. 16, ал. 1 се обявява с идентично съдържание и структура 

на място в ЦАО, на интернет страниците и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от 

Закона за администрацията. 

 10. Стандарт за поддържане на система "Най-често срещани въпроси и 

отговори": 

 Администрацията поддържа на интернет страницата си система "Най-често 

срещани въпроси и отговори", която да подпомага и насочва потребителите за процеса на 

обслужване, често срещани ситуации, препоръки за реакция и др. 

 11. Стандарт за осигуряване на информация и обслужване на английски език: 

 Администрациите, чиито услуги в над 50 на сто от случаите са насочени и към лица, 

които не владеят български език, които осигуряват предоставяне на специфичната информация 

за услугите по чл. 16, ал. 1 и извършват административно обслужване на английски език. 

Обслужването на английски език се осигурява чрез: 
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 а) езикови познания – английски език на служителя/служителите; 

 б) осигуряване на преводач от английски език;  

 в) специализиран софтуер за симултанен превод. 

 12. Стандарт за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер: 

 Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират 

потребителите по въпроси от общ характер, е: 

 а) до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната 

поща; 

 б) веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили са 

на място, по телефон или чрез друг осигурен от администрацията онлайн комуникационен 

канал.  

 13. Стандарт за време за изчакване за обслужване: 

 При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се 

осъществява административно обслужване, с цел получаване на информация и/или 

обработване на документи във връзка с административното обслужване времето за изчакване е 

не повече от 20 минути. 

 14. Стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на 

административно обслужване: 

 При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се 

осъществява административно обслужване, с цел получаване на информация и/или 

обработване на документи във връзка с административното обслужване, в т. ч. за подаване на 

заявления/искания, предложения, сигнали и жалби, включително когато се изисква плащане, 

или за получаване на документи, данни и информация, резултати от административното 

обслужване, в рамките на едно посещение за обслужване: 

 а) за приемане на едно заявление/искане потребителят посещава еднократно не 

повече от две места (гишета); 

 б) за получаване на резултата по едно заявление/искане потребителят посещава 

еднократно не повече от едно място (гише). 

 15. Стандарт за използване на опростени и лесни за попълване образци и/или 

формуляри: 

 Образците и/или формулярите, които се използват за заявяване на административно 

обслужване, се изготвят при спазването на следните правила:  

 а) насоченост към лесно и опростено попълване от потребителите; 

 б) използване на шрифт с адекватен размер и подходяща форма; 

 в) осигурено достатъчно място за нанасяне на данни; 

 г) не предвижда и не изисква попълване от потребителите на информация, която: 

 аа) не е необходима за обслужването; 

 бб) е общоизвестна; 

 вв) e или следва да бъде служебно известна; 

 гг) изисква подпечатване на заявлението и/или на приложенията към него, освен ако 

това е предвидено в специален закон." 

 

        С § 32. се създава приложение № 8 към чл. 20, ал. 3, буква "б": 

 

"Приложение № 8 към чл. 20, ал. 3, буква "б" 

Препоръчителни стандарти за качество на административното обслужване 

 

 1. Стандарт за местоположение на Центъра за административно обслужване 

(ЦАО): 

 Центърът за административно обслужване и/или служебните помещения, в които се 

осъществява административно обслужване, се разполагат в сграда, намираща се на 

комуникативно място, в централните зони на населеното място, която е достъпна с най-малко 

два вида обществен транспорт. 

 2. Стандарт за паркинг: 

 Пред или в непосредствена близост до ЦАО са осигурени места за:  
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 а) паркиране на леки автомобили, включително за хора с увреждания; местата за 

хора с увреждания са обозначени със съответния знак и са разположени до достъпния вход на 

сградата, с осигурен достъпен маршрут, и/или; 

 б) паркиране на велосипеди. 

 3. Стандарт за работа в почивен ден: 

 Администрацията е осигурила възможност за пълноценна работа с потребители, 

включително за приемане и получаване на документи и за плащане, в почивен ден или в 

почивни дни. 

 4. Стандарт за допълнителни удобства и/или обособени зони в служебните 

помещения: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са 

осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например: 

 а) места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и др., в отделна зона 

или в общото помещение;  

 б) обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места 

за сядане, ниска маса с мека мебел и др.; 

 в) зони или помещения с оборудване за оставяне на връхни дрехи, чадъри и/или 

багаж; 

 г) кът за деца; 

 д) тоалетни, вкл. за хора с увреждания; 

 е) помещения за преобуване/преобличане на бебета; 

 ж) зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията 

съобразно нуждите на потребителите. 

 5. Стандарт за допълнителен вид техническо оборудване: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са 

налични и/или осигурени едно или няколко от следните видове техническо оборудване: 

 а) интерактивни системи, които са предназначени за ползване от потребителите, с 

възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация за административното 

обслужване, която се управлява активно от потребителите, включително чрез допир до екрана; 

 б) компютърна конфигурация (компютър с монитор или лаптоп) с връзка с 

интернет, която е предоставена за свободно ползване на потребителите, с осигурена свързаност 

с принтер; 

 в) достъп до принтер и копирна машина и/или мултифункционално устройство с 

възможност за принтиране и копиране. 

 6. Стандарт за служители, изпълняващи функции по насочване на потребителите и 

оказващи съдействие и помощ при попълване на документи: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, 

присъства служител/служители, който: насочва потребителите, предоставя им обща 

информация за обслужването и/или им оказва при необходимост помощ при попълване на 

заявления/искания, включително чрез обособено място (гише) за информация. 

 7. Стандарт за поддържане на профили в социалните мрежи: 

 Администрацията поддържа актуален официален профил в една или повече 

популярни социални мрежи, чрез които активно се предоставя информация за обслужването и 

се осъществява комуникация с потребителите. 

 8. Стандарт за достъпност в извънработно време: 

 Администрацията е осигурила възможност в извънработно време за достъп до 

актуална и важна информация, която е свързана с административното обслужване, чрез 

интерактивни табла/екрани, разположени на фасадата на сградата, в близост до входа на 

служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, или на друго 

видно място. 

 9. Стандарт за онлайн комуникация: 

 Администрацията е осигурила възможност за използване от потребителите на 

комуникационни канали чрез онлайн приложения, включително в реално време, като: форми за 

контакт, писмени разговори в реално време (чат, форум или друг способ) и/или разговори с 

автоматични отговори чрез текст, аудио или други визуални елементи (чатбот) и др. 
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 10. Стандарт за облекло в ЦАО:  

 Служителите в ЦАО носят отличително униформено облекло, което се предоставя 

по реда, който е определен с Наредбата за служебното положение или с Наредбата за 

безплатното работно и униформено облекло, или носят елемент/елементи от униформено 

облекло – еднотипни сака, ризи, шалчета, вратовръзки и др. 

 11. Стандарт за система за управление на чакащи потребители: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е 

въведена и се прилага система за управление на чакащи потребители. Системата отговаря на 

едно или повече от следните изисквания: 

 а) съобразена е за всички категории потребители спрямо ползваните услуги, 

включително за хора със зрителни или слухови увреждания; 

 б) отчита реално процеса по обслужване, включително в случаите, в които се налага 

посещение на повече от едно гише, като не допуска загуба на реда; 

 в) позволява запазване на ред онлайн, информиране за натовареност и др., за да 

осигури планиране и намаляване на времето за посещение и/или за изчакване.  

 12. Стандарт за акутална информация за натовареността на ЦАО: 

 На интернет страницата на администрацията се поддържа актуална информация в 

реално време за броя на посетителите в помещенията, в които се осъществява 

административно обслужване, като по този начин се позволява планиране от страна на 

потребителя на времето за посещение с цел гарантиране на бързо обслужване. 

 13. Стандарт за брой на обслужващите гишета: 

 В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е 

обособен достатъчен брой обслужващи гишета, както и насоченост и разпределение на 

потребителите за обслужване така, че да се осигури равномерна натовареност и възможно най-

кратко време за обслужване на всеки един потребител. 

 14. Стандарт за онлайн проверка на статуса на услугата: 

 Администрацията е осигурила възможност за проследяване в реално време на 

статуса на подаденото заявление/искане, включително за издаден акт, съответно за готов 

резултат от услугата. 

 15. Стандарт за проактивно информиране на потребителя за резултата от 

услугата: 

 Администрацията по своя инициатива уведомява потребителите по електронна 

поща, по телефон или по друг начин за статуса на разглежданото заявление/искане, 

включително за издаден акт, съответно за готов резултат от услугата, в т.ч. и при предсрочно 

издаване/предоставяне. 

 16. Стандарт за организация на административното обслужване на принципа 

"едно гише": 

 Организационният принцип "едно гише" може да се определи като създаване на 

едно място на достъп до услуга чрез различни канали за достъп.  

 Обслужването се извършва на принципа "едно гише", когато: 

 а) е налице разграничаване на функциите на ЦАО и на специализираната 

администрация ("фронт офис" и "бек офис") съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата; 

 б) в ЦАО работят само служители от общата администрация; 

 в) е осигурена възможност за заявяване на всички услуги на всяко от обособените 

работни места в ЦАО. 

 17. Стандарт за незабавно издаване на акт и/или за предоставяне на услуга: 

 Администрациите издават съответния акт и/или предоставят съответната услуга 

незабавно след подаване на заявлението/искането в случаите, в които: 

 а) заявлението: 

 аа) съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи 

и/или;  

 бб) разглеждането на заявлението/искането е въз основа на общоизвестни факти, 

служебно известни факти или законови презумпции, и 
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 б) процедурата за издаване на акта или за предоставяне на услугата, съгласно 

информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията, не 

изключва възможността за незабавно разглеждане. 

 18. Стандарт за прилагане на модели за обслужване на хора със специфични 

потребности: 

 Администрациите прилагат модели за обслужване на възрастни хора, бременни 

жени, хора с увреждания, хора с трайни увреждания, хора с намалена подвижност и/или със 

затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца, които са 

съобразени с потребностите на съответните потребители, като например:  

 а) дистанционно обслужване извън ЦАО чрез мобилни екипи и/или мобилни 

приемни, и/или; 

 б) конкретно обозначени места в служебните помещения, в които се осъществява 

административно обслужване, и/или;  

 в) приемно време и/или приемни дни за обслужване с предимство; 

 г) други подходящи модели по преценка на администрацията." 

 

        С § 33 от  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в Наредбата за 

Административния регистър, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 

2016 г., в чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Точка 4 се изменя така: 

 "4. информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен 

адрес, телефони за връзка, работно време;". 

 2. В т. 6 след думите "административна услуга" се поставя наклонена черта и се 

добавя "издаването на индивидуалния административен акт". 

 3. Точка 10 се изменя така: 

 "10. такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, 

основание за тяхното определяне и начини на плащане." 

 

        С § 34. се регламентира, че ръководството по § 23, т. 5 и методологията по § 26 се 

одобряват в 3-месечен срок от влизането в сила на постановлението. 

 

        Съгласно § 35. ХАРТИТЕ НА КЛИЕНТА се привеждат в съответствие с § 23, т. 3, 4 и 

5 в  6 - месечен срок от влизането в сила на постановлението. 

 

        Съгласно § 36. Административните органи въвеждат общите стандарти по § 22 не по-

късно от една година от влизането в сила на постановлението с изключение на общия 

стандарт по т. 2 от приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното 

обслужване – не по-късно от 1 юли 2021 г. 

 

 

5. В официалния раздел на ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. е публикувана 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства 

на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 

управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез 

електронен магазин (ДВ, бр. 8 от 2020 г.) 

         

        С § 1. в заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Параграф 36 се изменя така:  

 "§ 36. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 

80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се 

правят следните изменения:  

 1. В § 71 ал. 2 се изменя така:  
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 "(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат 

дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г." 

 2. Параграф 73 се изменя така:  

 "§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат 

дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г. 

 (2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за 

валидни до 31 юли 2020 г." 
 3. В § 74, ал. 2 думите "31 януари 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г.".  

 4. В § 75 се правят следните изменения:  

 а) в ал. 1, изречение първо думите "31 януари 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 

г.", а в изречение второ думите "31 март 2020 г." се заменят с "30 септември 2020 г."; 

 б) в ал. 2, изречение първо думите "31 януари 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 

г.", а в изречение второ думите "31 март 2020 г." се заменят с "30 септември 2020 г."; 

 в) в ал. 4, изречение първо думите "31 март 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г.", 

а изречение второ се заличава." 

 2. В § 37 думите "1 април 2020 г." се заменят с "1 август 2020 г.". 

 3. Създава се § 38: 

 "§ 38. Параграф 15 влиза в сила от 1 март 2020 г." 

 

        Със ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се регламентира следното: 

         § 2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които 

извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) в преходните и 

заключителните разпоредби в § 21, ал. 2 думите "31 март 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г." 

и се създава изречение второ: "В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят 

версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 

9 нова версия в срока по изречение първо." 

 

        § 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 

регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, 

изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които 

извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в преходните и 

заключителните разпоредби в § 13 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1, изречение първо думите "31 март 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г.", а 

в изречение второ думите "31 май 2020 г." се заменят с "30 септември 2020 г.". 

 2. В ал. 2, изречение второ думите "31 март 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г.", а 

думите "31 май 2020 г." се заменят с "30 септември 2020 г.". 

 3. В ал. 4 думите "31 март 2020 г." се заменят с "31 юли 2020 г.", а думите "31 май 

2020 г." се заменят с "30 септември 2020 г.".  

 4. Алинея 5 се отменя. 

 

 


