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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 май 2019г. 

 

Относно ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 36 от 03.05.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване 

на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, 

раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия 
Съгласно чл. 1 ал.1 са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия общо в размер 33 123 981 лв., 

разпределени, както следва: 

1. Разходи по бюджета на Министерския съвет общо в размер 2 130 384 лв., от които: 

а) на областния управител на област Велико Търново за Етап Іа "Почистване на речното 

корито на р. Янтра от км 0+278 (НК2) до км 0+555,81 (КК3)" – 519 776 лв.; 

Съгласно§ 1 от Заключителните разпоредби постановлението се приема на основание 

чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. 

 Съгласно § 2 изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните 

работи, на министъра на отбраната, на министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, на главния секретар на Министерския съвет, на областния управител на 

област Велико Търново, на областния управител на област Добрич, на областния управител 

на област Пазарджик, на областния управител на област Разград, на областния управител на 

област Смолян, на областния управител на област Стара Загора и на кметовете на съответните 

общини. 

   Съгласно § 3 постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник". 

  

 Относно ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 

С измененията, отразени в § 71 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са 

направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така: 

 Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни 

образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване 

съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако 

същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите 
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им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически 

лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в 

регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите 

на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, 

учредени на територията на Република България, или 

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на 

Република България." 

2. В § 6 от преходните и заключителни разпоредби: 

а) алинея 1 се изменя така: 

Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари 

е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в 

съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на 

резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна 

агенция "Национална сигурност". За публикуването на резултатите се изпраща и 

съобщение до средствата за масово осведомяване. 

Съгласно изменението в ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на 

ЗМИП, правилата не следва да бъдат изпращани към ДАНС. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ  № 15528 от 12.12.2018 г. на ВАС по адм. д. № 11647/2017 

г., III о., докладчик съдията Светлана Борисова 

С решение № 15528 от 12.12.2018 г. състав на Върховния административен съд 

отменя по жалба на Виолетка Станоева Атанасова от гр. Перник разпоредбата на чл. 4, ал. 2, 

изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в редакцията към ДВ, 

бр. 96 от 2.12.2016 г., изменена с ПМС № 327 от 29.11.2016 г.: 

За осъществяване на своята дейност комисията провежда редовни и извънредни заседания по 

предварително обявен дневен ред. Редовните заседания се провеждат не по-малко от три 

пъти годишно. При необходимост се провеждат извънредни заседания, 

както и разпоредбата на чл. 26а от Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет, приета с § 2 от Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на МС и § 6 от преходните и 

заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 17.03.2016 г. на МС за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

Чл. 26а. (1) Лицата по чл. 26, ал. 2 трябва да отговарят на следните условия: 

1. средномесечният им доход и на членовете от семейството им за предходните 12 месеца 

преди месеца на подаване на декларацията по чл. 26, ал. 4 да не надвишава размера на 

официалната линия на бедност за съответната година; 

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са съдружници или акционери в 

търговско дружество; 

3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност за 

отделното лице или за всеки един от членовете от семейството им да 

надхвърля 500 лв.; 

4. да не са извършвали в предходната и/или в текущата година разпоредителни сделки с 

движимо и недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които 

надвишава 12-кратния размер на линията на бедност за съответната година, с изключение 

на случаите, когато в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е 

извършена с цел смяна на жилището с оглед на осигуряване на достъпна жизнена среда на 

лицето/лицата с увреждания; 

5. да нямат изискуеми публични задължения за жилището, за което се иска възстановителна 

помощ. 
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(2) Установяването на условията по ал. 1, т. 1 – 4 се извършва от социални работници на 

дирекция "Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община по 

местонахождението на имота, чрез анкетата по ал. 5. 

(3) Установяването на условията по ал. 1, т. 5 и изпълнението на задължението на лицата 

по чл. 34, т. 9 от Закона за защита при бедствия се извършват от кмета на общината.  

(4) Кметът на общината внася искане със списък на лицата по чл. 26, ал. 2 до директора на 

дирекцията "Социално подпомагане", обслужваща територията на общината, за 

установяване на условията по ал. 1, т. 1 – 4. 

(5) Дирекция "Социално подпомагане" извършва анкета съгласно анкетен лист – приложение 

№ 6, в жилището на лицата по чл. 26, ал. 2 в срок до 20 дни след депозиране на искането по 

ал. 4. 

(6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 4 дирекция "Социално подпомагане" 

предоставя на кмета на общината анкетните листове за лицата. 

(7) Кметът на общината установява правоимащите лица, отговарящи на условията по ал. 1. 

Анкетните листове на тези лица се прилагат към искането за финансиране. 
  

 Относно ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 на МС от 15.05.2019 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от 

държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 

188 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; 

изм. и доп., бр. 17 от 2016 г., бр. 30 от 2017 г. и бр. 57 от 2018 г.) 
Съгласно § 25. (В сила от 1.07.2019 г. - ДВ, бр. 40 от 2019 г.) В приложения № 1 – 8, 12, 

13, 19 и 20 се правят следните изменения: 

1. Навсякъде думите "и печат", "и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а за 

самоосигуряващото се лице се поставя печат, ако има такъв", "и се поставя печат на 

осигурителя", "и се поставя печат на самоосигуряващото се лице, ако има такъв", "печат на 

осигурителя/дружеството", "печат на упълномощителя", "печат на осигурителя", "BIC" и "при 

банка", "ЛК № …, издадена на… от…" се заличават. 

2. Навсякъде думите "банкова сметка" се заменят с "платежна сметка". 

 
 Относно ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.  

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния 

регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 

2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., 

бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 

г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 

и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) 

Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър влиза в сила 

от 22.08.2019 г. 

Съгласно § 8 в чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Съгласно редакцията на ал. 3, за правоспособното лице възниква задължение да сключи 

застраховка „Професионална отговорност“. 

2. Създават се ал. 4 и 5: 

(4) Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на 

професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е 

придобило съответната правоспособност или е преминало курса. 

(5) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се 

провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Курсовете се 

провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление 

"Архитектура, строителство и геодезия", от неправителствените професионални организации в областта 

на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в 

областта на кадастъра. 
С § 12 ал. 4 на чл. 34 се изменя така:  
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Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на 

специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и 

лицата по чл. 124а, ал. 3 ( областен управител) и 4 от Закона за устройство на територията, както и 

лицата по чл. 124а, ал. 5 от същия закон, на които е издадено разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план. 

С § 17 в чл. 55 се правят следните изменения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 

Документите по ал. 2 (скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от 

кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали), предоставени чрез 

отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, имат силата на официален 

документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:  

Орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, 

предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до 

информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го 

разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с 

разпечатаното копие. 

Съгласно § 18 се създава чл. 55а: 

Удостоверения за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е 

необходимо освен данните от кадастралната карта да бъдат използвани и данните от карти и 

планове по чл. 41, ал. 1, т. 1, както и данни, които се съдържат в предходни кадастрални и 

регулационни планове." 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Съгласно § 22, за нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално 

състояние на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал. 1 (ведомства, 

общини, експлоатационни дружества и други юридически лица) данните от кадастралната карта 

и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните 

проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за 

изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други 

специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и 

новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура, както и данните, постъпили по реда на 

§ 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.). 

Съгласно § 29 двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за 

кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в 

сила на този закон.  

С § 31 в ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., 

бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 

88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 

2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 

2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 

и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., 

бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 25 от 2019 г.) се правят 

следните изменения и допълнения:  

1. Създава се чл. 117а: 

 (1) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид, в 

който поземлените имоти са урегулирани по имотни граници в графичния план, местоположението на 

регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при 

преобразуването в цифров вид на кадастралния план, послужил като основа за изработването и 

одобряването на подробния устройствен план.  

(2) При трасиране на място на регулационна линия, на поземлени имоти, урегулирани с 

вътрешни регулационни линии по имотните граници, ако се получат разлики спрямо съществуващите 

на място материализирани имотни граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на 

Закона за кадастъра и имотния регистър, вътрешните регулационни линии са по съществуващите на 

място имотни граници."  

2. В чл. 177, ал. 1: 

а) Съгласно редакцията в изр. първо, след завършването на строежа и приключване на 

приемните изпитвания, когато те са необходими, наред с останалата документация, възложителят не 

представя  документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по 
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чл. 175, ал. 5, а посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в 

експлоатация; 

б) създава се ново изречение второ:  

"За строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър."; 

в) досегашното изречение второ става изречение трето.  

3. В § 22 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията ал. 2 и 3 

се отменят. 

Отм. (2) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план от графичен план, ако 

регулационната линия съвпада с кадастралната граница, местоположението на регулационната 

линия в цифров вид съвпада с местоположението на кадастралната граница в цифров вид.  

Отм.(3) При трасиране на място на регулационна линия, която в подробния устройствен план 

съвпада с кадастрална граница, ако се получат разлики спрямо материализирана кадастрална граница 

в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, 

материализираната кадастрална граница е трасирана регулационна линия. 

 

 

 

Относно ДВ, бр. 42 от  28.05.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и 

бр. 17, 34 и 37 от 2019 г.) 
Съгласно § 5. в чл. 16 ал. 1 е направена следната редакция: 

Лицата по чл. 4 поддържат актуална събраната чрез прилагането на мерките за комплексна проверка 

информация за своите клиенти и за извършваните от тях операции и сделки, като периодично 

преглеждат и актуализират при необходимост поддържаните бази от данни и клиентски досиета, 

като прилагат мерките за комплексна проверка, включително когато на лицето по чл. 4 стане 

известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на клиента. 

Съгласно § 8. в чл. 35, т. 8 накрая се добавя "или финансиране на тероризъм". 

Съгласно § 10. в чл. 46 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 накрая се добавя "и финансирането на тероризма". 

2. В ал. 3, изречение първо след думата "пари" се добавя "и финансирането на тероризма". 

С § 11. в чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 4, т. 6 думите "дейност или целта" се заменят с "дейност и целта". 

2. В ал. 7, изречение второ след думата "риска" се поставя запетая и се добавя "наднационалната 

оценка на риска". 

Съгласно § 14. се създава се чл. 57а: 

„Случаите, в които идентифицирането или проверката на идентификацията се извършва чрез 

изнасяне на дейности или представителство, при които въз основа на договорна клауза изпълнителят на 

изнесените дейности или представителят се счита за част от лицето по чл. 4, не се считат за случаи на 

позоваване на предходно идентифициране по чл. 56 и 57." 

С § 16. в чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 6: 

"Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по 

делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически 

лица. Когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение 

първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за 

вписване." 

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в текста преди т. 1 след думите "ал. 1, 2 и 4" се поставя 

запетая и се добавя "без да се информира лицето, за което същите се отнасят". 

3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10. 

Съгласно § 17. променя се текста на чл. 67, ал. 6 и тя добива следното съдържание: 

(6) По писмено указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна 

агенция "Национална сигурност" срокът по ал. 1 ( (ал.1) Лицата по чл. 4 съхраняват за срок 5 години 

всички събрани и изготвени по реда на този закон и правилника за прилагането му документи, данни и 
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информация) може да бъде удължен с не повече от две години, когато това е пропорционално и 

обосновано от необходимостта от предприемане на съответни действия за превенция или 

противодействие на изпирането на пари или финансирането на тероризъм. 

С § 18. в чл. 68 се създава ал. 3: 

"С оглед изпълнение на изискванията на ал. 1 и 2 и на чл. 67, в посочените в чл. 101, ал. 2, т. 10 

условия и ред за събиране, съхраняване и разкриване на информация се включват и ясни 

правила, които да позволяват навременно и пълно предоставяне на изисканата при условията и 

по реда на този закон и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма информация, 

правила за нейната защита при предоставяне, както и за спазване на ограниченията на чл. 80 от 

този закон и на чл. 9, ал. 12 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма." 

Съгласно § 21. в чл. 75 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите "като запазва анонимността на лицето по чл. 4, на органа по чл. 88 или на лицето по 

чл. 89 и на техните служители, извършили уведомяването по чл. 72, 88 или 89" се заличават и се 

създава изречение второ: "В тези случаи дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна 

агенция "Национална сигурност" запазва анонимността на лицето по чл. 4 или на органа по чл. 

88 и на техните служители, извършили уведомяването по чл. 72 или 88, а когато информацията е 

получена по чл. 89, дирекцията запазва анонимността на лицето, извършило уведомяването до 

съответното чуждо финансово-разузнавателно звено, и на неговите служители." 

2. След редакцията на ал. 5, текстът й изглежда по следния начин: 

 Предоставената от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" 

информация по ал. 1 – 3 може да представлява и служебна тайна по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, ако не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия 

закон. 

Съгласно § 22. в чл. 79, ал. 1 думите "чл. 103, ал. 2" се заличават, а думите "чл. 110, ал. 2" се 

заменят с "чл. 110, ал. 3 и 4". 

С § 23. в чл. 86 се създава ал. 3: 

"Подаването на уведомление по чл. 72, ал. 3 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение 

за изпиране на пари от страна на служител или представител на лицето по чл. 4 не е основание за 

прекратяване на трудовото или служебното му правоотношение или прилагането на други 

дисциплинарни мерки или санкции спрямо него." 

С § 24. се променя текста на  чл. 87, ал. 3 и тя добива следното съдържание: 

Предоставената от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" 

по реда на ал. 2 информация може да представлява и служебна тайна по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, освен ако не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия 

закон. 

С § 27. в глава осма наименованието на раздел І се изменя така: "Вътрешни правила за контрол 

и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма". 

Съгласно § 28. в чл. 101 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо след думата "пари" се добавя "и финансирането на тероризма". 

2. В ал. 2: 

а) в т. 2 накрая се добавя "и финансирането на тероризма"; 

б) в т. 3 след думата "закон" се поставя запетая и се добавя "Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма", а думите "прилагането му" се заменят с "прилагането им"; 

в) в т. 12 след думата "пари" се добавя "и на мерките срещу финансирането на тероризма"; 

г) точка 15 се изменя така: 

"Разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4 за 

изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането 

на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с 

отговорните му представители и служители, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;" 

д) в т. 16 след думата "закон" се поставя запетая и се добавя "Закона за мерките срещу финансирането 

на тероризма", а думите "прилагането му" се заменят с "прилагането им". 

3. В ал. 11 след думата "закон" се поставя запетая и се добавя "Закона за мерките срещу финансирането 

на тероризма", думите "прилагането му" се заменят с "прилагането им" и накрая се добавя "или 

финансиране на тероризма". 

Съгласно § 29. в чл. 103 се правят следните изменения: 

1.  Алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят. 

2.  Алинеи 5 се изменя така: 

"(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от 

лицата по чл. 4 след приемането им. 

3.  Алинея 7 се отменя. 
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4.  Алинея 8 се изменя така: 

"(8) Когато при упражняване на контролна дейност по чл. 108 се установи, че вътрешните 

правила по чл. 101 не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от 

компетентен орган на лицето по чл. 4, или предвидените в тях мерки не са достатъчни за 

постигане целите на този закон, директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна 

агенция "Национална сигурност" дава на лицето по чл. 4 или на организациите по ал. 6 

задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Указанията се 

изпълняват в срок до един месец от получаването им, за което се уведомява дирекцията. Лицата 

по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията." 

5. В ал. 9 думите "лицата по ал. 4" се заменят с "лицата по чл. 4", а думите "по реда на ал. 3 или 

8, в срока по ал. 4" се заменят с "по реда и в срока по ал. 8". 

С § 31. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 изречение трето се изменя така: "Лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 предоставят документа по 

изречение второ при извършване на проверки по чл. 108, ал. 8." 

2. Създава се ал. 4: 

"(4) Лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да 

посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност." 

Съгласно § 32 в чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 6: 

"По отношение на лицата по чл. 4, върху дейността на които Българската народна банка, Комисията за 

финансов надзор и Държавната комисия по хазарта осъществяват надзор, контрол за спазване на 

изискванията на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел I, глава седма, раздел II и глава осма по 

отношение на лицата по чл. 4, се упражнява и съответно от Българската народна банка, Комисията за 

финансов надзор и Държавната комисия по хазарта чрез прилагане на основан на риска подход 

съгласно чл. 114, ал. 1. При осъществяване на контрола Българската народна банка, Комисията за 

финансов надзор и Държавната комисия по хазарта извършват дистанционен надзор и проверки на 

място." 

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя 

"извън тези по ал. 6", а в изречение второ след думата "надзор" се добавя "по изречение първо". 

3. Създава се ал. 8: 

"Контролните органи по ал. 2 извършват и проверки по документи на лицата по чл. 4 за 

изпълнението на чл. 101 – 105." 

С § 33. в чл. 109, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "При упражняване на контрола и 

проверките по чл. 108, ал. 3 и 6 контролните органи по чл. 108 имат право:". 

С § 34. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Лицата по чл. 4, по отношение на които Българската народна банка, Комисията за финансов надзор 

и Държавната комисия по хазарта осъществяват надзор, са длъжни да оказват съдействието по ал. 1 при 

извършване на проверките по чл. 108, ал. 6." 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо след думите "ал. 3" се добавя "и 6". 

3. Създава се ал. 4: 

"(4) При извършване на проверките по документи по чл. 108, ал. 8 контролните органи по чл. 108, ал. 2 

имат право да: 

1. изискват и събират документи, справки и други сведения във връзка с изпълнението на изискванията 

на чл. 101 – 105; 

2. изискват и събират копия от документи, заверени от проверяваното лице или от упълномощено от 

него лице; 

3. изискват писмени обяснения за обстоятелства, свързани с предмета на проверката; 

4. определят срока за представяне на документите, справките, сведенията и обясненията по т. 1 – 3." 

Съгласно § 35. в чл. 114 ал. 2 се изменя така: 

"За целите на ал. 1 дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", 

както и Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта по 

отношение на лицата по чл. 4, върху дейността на които осъществяват надзор, събират документи и 

сведения от лицата по чл. 4. Документите и сведенията се предоставят от лицата по чл. 4 в определения 

от дирекцията или органа по изречение първо срок и формат." 

Съгласно § 36 в чл. 115 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", Българската 

народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта определят риска за 

целите на извършването на проверките по чл. 108, ал. 3 или 6 при прилагането на подхода по чл. 114, 

ал. 1." 
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2. В ал. 2 думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7", а накрая се поставя запетая и се добавя "извън тези 

по чл. 108, ал. 6". 

3. В ал. 4 се създава изречение второ: "Информацията може да включва и информация за 

подадени от служители или представители на лицата по чл. 4 сигнали за нарушения на този 

закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им." 

4. Променя се текста на  ал. 6 и тя добива следното съдържание: 

При определяне на рисковете дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална 

сигурност" може да използва и информация от компетентен надзорен орган, службите за сигурност и 

обществен ред, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенция "Митници", Европейските надзорни 

органи, Европейската комисия, компетентен орган на друга държава, подадени от служители или 

представители на лицата по чл. 4 сигнали за нарушения на този закон, Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма и актовете по прилагането им и достоверни публични източници на 

информация. 

5. Създава се ал. 9: 

„Подаването на сигнал от служител или представител на лице по чл. 4 за нарушения на този закон, 

Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, не е основание за 

прекратяване на трудовото или служебното му правоотношение или прилагането на други 

дисциплинарни мерки или санкции спрямо него." 

С § 37. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "чл. 110, ал. 1" се добавя "и 2". 

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата "системни" се заменя с "тежки или системни". 

С § 38 в чл. 117, ал. 2 в текста преди т. 1 думата "системни" се заменя с "тежки или системни". 

Съгласно § 39 в чл. 122 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, Комисията за финансов 

надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет 

страници информация за влезлите в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за 

нарушения на този закон и на правилника за прилагането му. В публикациите се съдържа информация 

за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида и размера на наложената санкция. На 

публикуване подлежат и съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни 

постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за 

административните нарушения и наказания." 

2. В ал. 2, в текста преди т. 1 след думите "Национална сигурност" се добавя "или органът за 

надзор по ал. 1, съответно неговият ръководител". 

3. В ал. 3 се създава изречение второ: "При отпадане на обстоятелствата по ал. 2 Държавна 

агенция "Национална сигурност" или съответният орган за надзор по ал. 1 публикува информацията по 

ал. 1 в пълен обем." 

4. В ал. 4 след думите "Национална сигурност" се добавя "или органът за надзор по ал. 1, 

съответно неговият ръководител". 

5. В ал. 5, изречение първо думите "на председателя на Държавна агенция "Национална 

сигурност" се заличават. 

6. Алинея 6 се изменя така: 

"Публикуваната информация е достъпна на официалната интернет страница на Държавна 

агенция "Национална сигурност" или на съответния орган за надзор по ал. 1 за срок, не по-

кратък от 5 години, при спазване на изискванията за защита на личните данни." 

7. В ал. 7 след думите "Национална сигурност" се добавя "или съответния орган за надзор по ал. 

1". 

С § 43. в чл. 126 думите "чл. 101, ал. 7, чл. 102, чл. 103, ал. 2" се заменят с "чл. 102". / 

относно привеждането на вътрешните правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от 

лицата по чл. 4/  

Съгласно § 44. в допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари се правят следните допълнения: 

1. В § 1 се създава т. 22: 

"Имущество" са активи от всякакъв вид, движими или недвижими, материални или нематериални, 

както и всякакви други оценими права върху движими или недвижими, материални или нематериални 

обекти, както и документи или инструменти, включително електронни или цифрови, удостоверяващи 

право на собственост върху или участие в такива активи." 

2. В § 2, ал. 5, изречение първо след думата "средства" се добавя "и при условие, че няма 

основание за съмнения". 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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  С § 45. в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; 

изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., 

бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г. и бр. 7 и 27 от 2018 г.) се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 9, ал. 11 се създава изречение второ: "Подаването на уведомление по ал. 6 или на 

вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм от страна на служител 

или представител на лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, не е 

основание за прекратяване на трудовото или служебното му правоотношение или прилагането на 

други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него." 

2. В чл. 9б: 

а) в ал. 1 накрая се добавя "и при спазване на ограниченията, посочени в чл. 75, ал. 1 от същия закон"; 

3. В чл. 14, ал. 2 се създава изречение второ: "В тези случаи дирекцията упражнява 

правомощията си по чл. 74 от Закона за мерките срещу изпирането на пари." 

4. В чл. 15: 

а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите "чл. 9, ал. 1 и 3" се заменят с "чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 10 и 12 – 14"; 

б) в ал. 3, в текста преди т. 1 думата "системни" се заменя с "тежки или системни"; 

в) в ал. 5, в текста преди т. 1 думата "системни" се заменя с "тежки или системни"; 

г) в ал. 8 думите "ал. 3" се заменят с "ал. 2 и 3". 

5. В допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма 

се създава § 1в: 

"Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)." 

Съгласно § 50 законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

  

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=40244&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al11&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9б&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art14_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42512&ToPar=Art74&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art15&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al5&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al8&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al10&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Art9_Al12&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40244&ToPar=Par1в&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32016R0679&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31995L0046&Type=201/

