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Обнародвани нормативни актове 

Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на 

международен номер на банкова сметка и за БАЕ 

кодове (ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г., в сила от 31.10.2016 

г.) 

Наредбата се издава от БНБ на основание § 11 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

платежните услуги и платежните системи и отменя 

Наредба № 13 от 2009 г. за прилагането на 

международен номер на банкова сметка и за банковите 

кодове.  

Наредбата определя прилагането на Международен 

номер на банкова сметка (International Bank Account 

Number – IВАN), както и на БАЕ кодовете от доставчици 

на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на 

доставчици на платежни услуги, осъществяващи 

дейност на територията на страната. 

В отделните глави се регламентират структурата на 

IBAN, както и отношенията между доставчиците на 

платежни услуги и обслужваните от тях лица във връзка 

с IВАN и BIC. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на 

платежни операции и за използване на платежни 
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инструменти (ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г., в сила от 

06.09.2016 г.) 

Наредбата се издава от БНБ на основание чл. 48, ал. 3 

и чл. 73ф, ал. 4 от Закона за платежните услуги и 

платежните системи. 

Създава се нов чл. 7а, според който платежна сметка за 

основни операции, е платежна сметка, водена в 

български левове, по която на потребители се 

предоставят услугите по чл. 73т от Закона за 

платежните услуги и платежните системи (откриване, 

използване и закриване на платежна сметка; внасяне на 

средства по платежна сметка; теглене на пари в брой от 

платежната сметка в рамките на Европейския съюз от 

гише или терминално устройство ATM през работното 

време на банката или извън него; изпълнение на 

платежни операции в рамките на Европейския съюз). 

Създава се и нов чл. 40а, който урежда отхвърлянето на 

заявка за нетен сетълмент. Според друго допълнение в 

наредбата, системен оператор и участниците в 

платежна система или система за сетълмент на ценни 

книжа, която извършва нетен сетълмент в определен 

момент в RINGS, могат с правилата на съответната 

система да създават гаранционни механизми за 

сетълмент на плащанията на участниците в 

съответната система, съответстващ на нейните 

характеристики и на обема на извършваните през нея 

операции. 

В § 1 на допълнителната разпоредба се въвеждат 

дефиниции за обработващ субект, платежна картова 

схема и системен ден.  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

16 от 2009 г. за лицензиране на платежните 

институции, дружествата за електронни пари и 

операторите на платежни системи (ДВ бр. 69 / 

02.09.2016 г., в сила от 06.09.2016 г.) 

Наредбата се издава от БНБ на основание чл. 9, ал. 5, 

чл. 10, ал. 2, чл. 10, ал. 4, т. 8, чл. 25, ал. 5, чл. 77, ал. 3, 

чл. 77б, ал. 7, чл. 94, ал. 2, чл. 112, ал. 3 от Закона за 

платежните услуги и платежните системи. 

Сред допълненията в наредбата е нова разпоредба, 

според която платежна институция, лицензирана в друга 

държава членка, която предоставя платежни услуги на 

територията на Република България чрез 

представители, следва да установи централно звено за 

контакт в Република България. 

Част от измененията касаят увеличаване на таксата, 

събирана от БНБ за разглеждане на заявления за 

издаване на лиценз за извършване на дейност като 

платежна институция – 8000 лева.  

Постановление № 226 от 1 септември 2016 г. за 

отменяне на Правилника за прилагане на Закона за 

митниците, приет с Постановление № 270 на 

Министерския съвет от 1998 г. (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 

г.) 

Правилник за допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за данък върху добавена 

стойност (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 г., в сила от 

13.09.2016 г.)  

Създава се глава седемнадесета „а“ „Предоставяне, 

освобождаване и усвояване на обезпечение по чл. 176в 

от закона при доставки на течни горива“ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до 

търговския регистър (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 г., в сила 

от 01.10.2016 г.) 

Измененията и допълненията в наредбата са на 

основание Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици. Въвежда 

се задължение да се представят документи, 

установяващи съществуването на дружествата, 

контролирани пряко или непряко от дружеството, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, и удостоверяващи лицата, които ги 

представляват по националния им закон, ако не са 

учредени по българското право или не са вписани в 

търговския регистър.  

В електронните партиди на търговците се създават 

полета с номера 537 и 538, съдържащи информация 

както следва: „Дружество, контролирано пряко от 

дружеството, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим“, и „Дружество, 

контролирано непряко от дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

Други обнародвани нормативни актове: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

на класифицираната информация (ДВ бр. 71 / 

13.09.2016 г.) 

Закон за ратифициране на Конвенция Минамата 

относно живака (ДВ бр. 71 / 13.09.2016 г.) 

Постановление № 221 от 26 август 2016 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

разходване на средствата за финансиране на одобрени 

проекти на юридически лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на общественополезна 

дейност, за дейности за социално отговорно поведение 
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по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с 

Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г. 

(ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г.) 

Постановление № 222 от 26 август 2016 г. за изменение 

на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ бр. 69 

/ 02.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 

от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите 

за директни плащания (ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 

от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. (ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 

от 2003 г. за изискванията, условията и реда за 

обучение на кандидатите за придобиване на 

правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, 

или признаване на такава правоспособност и реда за 

провеждане да проверочните изпити на лицата от 

персонала, отговорен за безопасността на превозите 

(ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 

от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни 

средства и техните ремаркета (ДВ бр. 69 / 02.09.2016 г.) 

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 

от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ бр. 70 / 

09.09.2016 г.) 

Наредба № Н-18 от 23 август 2016 г. за условията и 

реда за привличане на сътрудничество от служба 

„Военна информация“ на български граждани или 

граждани на друга държава за изпълнение на 

разузнавателни задачи (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2004 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии (ДВ бр. 70 / 09.09.2016 г.) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-

22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от 

жилищния фонд на МО и изплащане на компенсационни 

суми на военнослужещите и цивилните служители, 

които живеят при условията на свободно договаряне 

(ДВ бр. 71 / 13.09.2016 г.) 

Внесени законопроекти  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Гражданския процесуален кодекс 

Предвижда се залепването на уведомление на вратата 

или на пощенската кутия да се извършва след като 

ответникът не е намерен на посочения от него адрес в 

продължение на един месец, като по този начин ще се 

преустановят случаите на спекулации, най-вече при 

заповедното и изпълнителното производство при 

връчването на призовките и съобщенията.  

Предлага се и промяна, която да уеднакви размера на 

държавната такса по искове за собственост и по 

облигационните искове за съществуване, унищожаване 

или разваляне на договор и за сключване на 

окончателен договор, чиито предмет са вещни права 

върху недвижим имот.  

Предвижда се изменение в нормативната уредба на 

несеквестируемостта, а именно чрез постановление на 

Министерския съвет да се актуализират границите, 

спрямо които се определят секвестируемите граници.  
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Календар 

29.09.2016 

XV международна конференция по информационна 

сигурност и съхранение на данни  

Събитието ще се проведе в София Хотел Балкан.   

 

30.09.2016 

Workshop на тема “Secure Programming” 

Събитието ще се проведе в конферентен център 

„Капитал Форт“. 
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