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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 декември 2017г. 

    
 Относно ДВ, бр. 96/01.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г. е публикуван нов ЗАКОН 

за концесиите, в сила от 1.01.2018 г. 

 

 С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически 

оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от публичен орган чрез 

концесия за строителство или концесия за услуги. Този закон урежда и условията и реда за 

възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна или публична общинска 

собственост. 

 В чл. 3. е регламентирано, че публичните органи може да избират дали да възлагат 

строителство или услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия в зависимост от 

разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на 

икономически оператор. Когато се възлага строителство и/или услуги, без да се прехвърля 

оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за 

обществените поръчки. 

Съгласно чл.6 : 

Според предмета си концесиите по този закон са: 

1. концесия за строителство; 

2. концесия за услуги; 

3. концесия за ползване на публична държавна или публична общинска собственост, 

наричана по-нататък "концесия за ползване". 

(3) Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински.  

 (4) Когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна 

концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна – когато се възлага от двама или повече 

министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини, и съвместна концесия 

с държавно и общинско участие – в останалите случаи. 

 Концесията за строителство е публично-частно партньорство, при което публичен орган 

възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което предоставя на 

икономическия оператор правото да експлоатира строежа при поемане на оперативния риск. 

 Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага 

на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от 

строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от 

извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано по-нататък "експлоатация на 

услугите". 

 С концесията за ползване публичен орган предоставя възмездно на икономически 

оператор право да извършва определена стопанска дейност с обект, който е публична държавна или 

публична общинска собственост, без да възлага изпълнение на строителство или предоставяне и 

управление на услуги. Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема 

задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в 

експлоатационна годност. 

 Концесиите могат да бъдат: концесии с трансграничен интерес и концесии без 

трансграничен интерес, както и концесия с класифицирана информация. 

 Независимо от предмета й всяка концесия може да бъде определена от концедента като 

запазена концесия. Запазена е концесията, която се изпълнява по програми за създаване на защитени 
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работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Концесионер на запазена 

концесия може да бъде само икономически оператор, при условие че най-малко 70 на сто от неговите 

работници и служители са хора с увреждания или хора в неравностойно положение. 

 Обекти на концесия: 

 Обект на концесия за строителство е един или повече самостоятелни строежи или част от 

строеж с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, 

за който публичният орган е възложил конкретното строителство.  

 Обект на концесия за услуги е конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се 

предоставят услугите. Обект на концесия за услуги може да бъде и съществуващ строеж. 

 Обектът на концесия за строителство и на концесия за услуги може да е държавна, 

съответно общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице.  

 Обект на концесия за ползване е обект, определен със закон за изключителна държавна 

собственост, както и обект, имот или част от имот – публична държавна или публична общинска 

собственост. 

 При концесия за строителство към обекта на концесия концедентът определя концесионна 

територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от 

естеството на обекта на концесията. Към обекта на концесията концедентът може да определи една или 

повече принадлежности. 

 Съгласно чл. 126 от закона концедентът предава обекта на концесията на концесионера в 

срока, при условията и по реда, определени с концесионния договор. В ал.2 на същата разпоредба 

изрично е регламентирано, че когато обектът на концесията се управлява от областен управител, 

предаването се извършва с негово съдействие. 

 С разпоредбата на чл. 153 се регламентира, че след прекратяване на концесионния 

договор концесионерът е длъжен да предаде на концедента обекта на концесия, който е държавна, 

съответно общинска собственост, както и приращенията и подобренията. Концесионерът няма право на 

задържане върху обекта. За предаването и приемането на обекта на концесията концедентът назначава 

комисия. За предаването се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от 

упълномощен представител на концесионера. Когато концесионерът откаже да предаде обекта на 

концесията, както и когато към датата на прекратяване на концесионния договор концесионерът 

е прекратен без правоприемник или е налице друга невъзможност за предаване на обекта, 

комисията по ал. 2 съставя констативен протокол за приемане на обекта, с който се констатира 

състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за предаване. Протоколът е 

основание за издаване на заповед за изземване на обекта по реда на Закона за държавната 

собственост, съответно на Закона за общинската собственост. Срокът за предаване и/или приемане 

на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване на концесионния договор. 

 Съгласно ал.5, т.1 от чл.153 от закона от датата на приемане на обекта на концесията, 

а в случаите по ал. 3 – от датата на изземването обектът – държавна собственост, преминава в 

управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с 

акт на Министерския съвет или с акта за държавна собственост. От този  момент всички права 

на концесионера, произтичащи от издадени на негово име индивидуални административни 

актове при изпълнението на концесионния договор, преминават в полза на съответното лице по 

т. 1. 

 Когато обектът на концесията е държавна собственост, концедентът уведомява и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството или областния управител за извършеното 

приемане на обекта на концесията за отбелязване в акта за държавна собственост. 

 Тези разпоредби се прилагат съответно и за концесионната територия и 

принадлежностите, които са държавна собственост. 

 

 Този закон отменя:  

 1. Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 

59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 

73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 и 

бр. 13 и 43 от 2016 г.);  

 2. Закона за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 87 и 

102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 13 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.). 

 

 С преходните и заключителни разпоредби на закона се регламентира следното: 

 

По силата на § 5. сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори 

запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.  
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Последиците от прекратяването на тези договори се уреждат по реда на приложимия 

закон към датата на сключване на договора. 

 Съгласно § 8. в срок до три месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на 

концесиите Министерският съвет и общинските съвети одобряват план за действие за държавните 

концесии, съответно план за действие на общинските концесии. 

  

 С § 9. в ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 17а, ал. 1 думите "по реда на Закона за концесиите" се заличават.  

2. В чл. 20: 

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "С документацията за концесия за добив на 

минерална вода, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения – публична 

общинска собственост, се определят:"; 

б) алинея 2 се изменя така: 

"(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за 

осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на 

използване на водите във водохранилището." ; 

в) в ал. 5 думата "предоставя" се заменя с "възлага". 

3. В чл. 21 ал. 4 и 5 се отменят. 

4. В чл. 47: 

а) алинея 1 се изменя така: 

"(1) Концесия за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост и публична 

общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на 

процедура. Редът за подготовката и провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, както 

и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода се 

определят с наредба на Министерския съвет. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото 

развитие и планиране на концесиите за добив на минерална вода, мониторинга, управлението и 

контрола, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, се прилага Законът за 

концесиите."; 

б) в ал. 2 т. 4 се отменя; 

в) в ал. 4 думата "плащане" се заменя с "възнаграждение", числото "30" се заменя с "50" и 

думите "се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите" 

се заменят с "е разположен обектът на концесията"; 

г) алинея 5 се изменя така: 

"(5) Обект на концесията по ал. 1 е минералната вода от находище на минерална вода, 

разкрита с конкретно водовземно съоръжение, заедно с водовземното съоръжение и вътрешния пояс на 

санитарно-охранителната му зона."; 

д) в ал. 6, т. 1 думата "плащане" се заменя с "възнаграждение"; 

е) създава се нова ал. 8: 

"(8) От участие в процедурата по ал. 1 се отстранява участник: 

1. за когото е налице определено със Закона за концесиите основание за изключване; 

2. който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания 

към професионалните или техническите възможности, или към финансовото и икономическото 

състояние на участниците."; 

ж) в ал. 9 думите "на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на 

държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет – за общинска концесия" се заменят 

със "за откриване на процедурата"; 

з) алинея 10 се изменя така: 

"(10) Годишното концесионно възнаграждение е дължимо на база реално ползваното 

количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс."; 

и) създава се ал. 12: 

"(12) Концесия за добив на минерална вода се предоставя за срок до 35 години." 

5. Член 47а се изменя така: 

"Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуги или концесия за ползване на 

водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, 

хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлага при 

условията и по реда на Закона за концесиите. 

(2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които 

компетентните публични органи са различни, се възлагат като съвместни концесии. 

(3) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и 

обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения се съгласуват с министъра на 
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околната среда и водите по отношение на съответствието с влезлите в сила планове за управление на 

речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения." 

6. Членове 47б и 47в се отменят. 

7. В глава шеста наименованието "Раздел I Особено право на водовземане и на ползване на 

водностопански системи и съоръжения" се заличава. 

8. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят.  

9. Член 99 се отменя.  

10. Създава се нов чл. 102: 

"Чл. 102. (1) Процедурата за предоставяне на концесия за добив на минерална вода се 

открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, 

съответно с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

(2) С решението по ал. 1 се определят:  

1. предметът и обектът на концесията;  

2. максималният срок на концесията;  

3. началната дата на концесията;  

4. условията за осъществяване на концесията;  

5. основните права и задължения по концесионния договор;  

6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне 

на дейности по поддържането му на подизпълнители;  

7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор 

и/или други обезпечения;  

8. условията за плащане и размерът на концесионното възнаграждение, включително: 

а) размерът на еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в 

сила на концесионния договор; 

б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното възнаграждениe; 

в) редът за плащане на концесионното възнаграждение; 

г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение 

да заплаща годишно концесионното възнаграждение – когато такъв се предвижда; 

9. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс;  

10. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;  

11. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените 

територии, зони и обекти;  

12. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в 

полза на концедента на обекта на концесията;  

13. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на 

инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, 

невключени в концесионния договор;  

14. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на 

които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за 

концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието;  

15. други изисквания, свързани с характера на концесията. 

(3) Процедурата приключва с решение за определяне на концесионер, прието от 

Министерския съвет, съответно от общинския съвет. 

(4) Решенията по ал. 1 и 3 се обнародват в "Държавен вестник" и подлежат на обжалване в 

14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(5) В едномесечен срок от влизането в сила на решението по ал. 3 министърът на околната 

среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в 

процедурата, определен за концесионер. 

(6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на 

концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския 

закон и на Закона за задълженията и договорите. 

(7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на 

концесионен договор за добив на минерална вода се решават по реда на Гражданския процесуален 

кодекс." 

11. В глава шеста раздел II с чл. 102а – 102е се отменя. 

12. В чл. 194, ал. 1, т. 4 думата "плащане" се заменя с "възнаграждение". 

13. Член 195 се изменя така: 

"Чл. 195. За добива на минерална вода концесионерът плаща на концедента концесионно 

възнаграждение." 

14. В чл. 198в, ал. 4: 
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а) в т. 1 думите "избира В и К оператор" се заменят с "изпраща представители в комисията, 

която провежда процедурата за определяне на концесионер"; 

б) в т. 6 думите "концесионното плащане, ако такова е определено, или от" се заличават. 

15. В чл. 198г, т. 1 думите "или избира В и К оператор по реда на Закона за концесиите" се 

заличават. 

16. В чл. 198д, ал. 4 думите "от концесионното плащане или" се заличават. 

17. В чл. 198п, ал. 2 думите "по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите" се заменят със "за 

провеждане на процедурата за определяне на концесионер". 

  § 10. Разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за 

водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация. 

 

 С § 15. в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ се правят следните изменения 

и допълнения:  

 1. Създава се нов чл. 15а: 

 "Чл. 15а. За имоти – държавна собственост, може да се възлага концесия при условията и по 

реда на Закона за концесиите."  

 2. В чл. 16: 

 а) в ал. 1 накрая се добавя "и чл. 15а"; 

 б) създава се нова ал. 3:  

 "(3) С договора за наем не може да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на 

Закона за концесиите и на Закона за обществените поръчки, освен когато прогнозната стойност на 

приходите на наемателя за срока на договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за 

концесиите."; 

 в) в ал. 5 думите "лицата, на които с концесионен договор по Закона за концесиите или с 

договор за публично-частно партньорство по Закона за публично-частното партньорство са 

предоставени права върху обекти – публична държавна собственост" се заменят с "концесионерите", а 

след думата "обектите" се добавя "или с концесионния договор".  

 3. В чл. 19: 

 а) в ал. 1 думите "освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство" се 

заличават; 

 б) създава се нова ал. 7: 

 "(7) Забраната по чл. 16, ал. 3 за възлагане на строителство и услуги се прилага и за 

договора за наем на имот или части от имот – частна държавна собственост."  

 4. В чл. 43, ал. 2 изречение второ се заличава.  

 5. В чл. 47, ал. 1 думите "освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство" 

се заличават.  

 6. Създава се чл. 48а: 

 "Чл. 48а. Извън случаите по чл. 47 и 48 учредяване на ограничени вещни права върху имот 

– частна държавна собственост, и разпореждане с имоти – частна държавна собственост, може да се 

извършва в съответствие с проведената процедура за определяне на концесионер за концесия за 

строителство и/или концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите."  

 7. В чл. 56, ал. 1 думите "освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство" 

се заличават. 

 8. В чл. 57, ал. 2 думите "освен в случаите по чл. 57а, ал. 1" се заличават и се създават 

изречения второ, трето и четвърто:  

 "Когато се учредява публично-частно дружество по смисъла на Закона за концесиите, 

решението на Министерския съвет, с което се одобрява откриване на процедурата за определяне на 

концесионер, съдържа и решение за учредяване на дружеството. В тези случаи правата на собственост 

на държавата в дружеството се упражняват от министъра, който има правомощията на концедент. 

Министърът определя условията за участие в дружеството в съответствие с проведената процедура за 

определяне на концесионер."  

 9. Член 57а се изменя така: 

 "Чл. 57а. (1) Държавата, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и 

търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала може да учредяват или да 

участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на 

Министерския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска. 

 (2) Когато предмет на вноската е вещно право върху имот или вещ – частна държавна 

собственост, лицето, което я е извършило, има блокираща квота при вземането на следните решения: 

1. изменение на устава или на дружествения договор; 

2. увеличаване и намаляване на капитала; 

3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон; 
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4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска, на публичния 

съдружник;  

5. преобразуване и прекратяване на дружеството." 

 10. В чл. 58, ал. 2 думите "или при условията и по реда на Закона за публично-частното 

партньорство" се заличават. 

 11. В чл. 73 думата "предоставянето" се заменя с "възлагането", а думите "или по договор 

за публично-частно партньорство" се заличават. 

 12. В § 1а от допълнителните разпоредби т. 5 се отменя. 

 13. Параграф 6в от преходните и заключителните разпоредби се отменя. 

 

С § 25. в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ се правят следните допълнения: 

1. В чл. 13, ал. 1 „Законът не се прилага:“:  

а) създава се т. 8а: 

"8а. услуги, предоставяни на Българската народна банка, свързани със: 

а) обмен на финансови съобщения, комуникация и поддръжка на системи за обмен на 

финансови съобщения, както и свързани с тях лицензии и услуги; 

б) осигуряване на непрекъснат достъп в реално време до финансова и икономическа 

информация, включително средства за извличане и анализ на цени на активи и други икономически и 

финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на 

международните пазари; 

в) производство на български разменни и възпоменателни монети;" 

б) създава се т. 19: 

"19. за договори за осъществяване на охрана на обекти и за договори за осъществяване 

на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от служители на 

Министерството на вътрешните работи, сключвани на основание на Закона за Министерството 

на вътрешните работи."  

2. В § 2 от допълнителните разпоредби в т. 47, буква "а" след думата "концесиите" се 

добавя "или на Закона за подземните богатства". 

 

Правят се промени и в следните закони: Гражданския процесуален кодекс, Закона за 

гражданското въздухоплаване, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за "Държавен 

вестник, Закона за железопътния транспорт, Закона за задълженията и договорите, Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, Закона за културното наследство, Закона за лечебните растения, Закона за местните 

данъци и такси, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за насърчаване на 

инвестициите,  Закона за общинската собственост, Закона за общинския дълг, Закона за опазване 

на земеделските земи, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Закона за 

подземните богатства, Закона за пътищата, Закона за Сметната палата, Закона за туризма, 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията, 

Закона за физическото възпитание и спорта, Кодекса на труда,  Закона за опазване на околната 

среда, Закона за Българската банка за развитие и Закона за защитените територии. 

 

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен 

вестник" с изключение на:  

1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в 

"Държавен вестник";  

2. член 191, ал. 2 – 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г. 

 
 

Относно ДВ, бр. 97/05.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 

1.01.2018 г. 

 

 Правят се множество промени, свързани със срокове за регистрация, облагаеми доходи и 

др. 

 С § 19. в чл. 118 се правят следните изменения и допълнения: 
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 1. В ал. 4 се създава т. 6: 

 "6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват 

техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за 

управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);". 

 2. Алинея 5 се изменя така: 

 "(5) При експлоатацията на ФУ/ИАСУТД лицата по ал. 1 сключват писмен договор за 

техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на наредбата по ал. 4." 

 

 С § 45 от ПЗР  в ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА се правят промени, като една от тях е: 

 В чл. 53 ал. 6 се изменя така: 

 "(6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата 

година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна 

декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение 

публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок 

до 31 януари." 

 4. В чл. 56: 

 а) досегашният текст става ал. 1; 

 б) създава се ал. 2: 

 "(2) Предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по 

електронен път." 

 5. В чл. 73, ал. 4 думите "до 30 април" се заменят с "до 15 март". 

 

    С  § 46 е предвидено, че разпоредбите на § 45, т. 1 и 2 се прилагат и за доходи, придобити 

от физическите лица през 2017 г. 

     Съгласно § 47. предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за 

подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г. 

     С § 48 е регламентирано, че данъчно задължените лица по Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху данъка за довнасяне и за 

годишната данъчна декларация за 2017 г. 

     Съгласно § 49. срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г. 

 

 2 . В официалния раздел на ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

  

 С § 14, в сила от 1.01.2018 г. в чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) За осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен 

противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението в обекти 

може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица."  
 2. Създава се нова ал. 2: 

 "(2) Министерството на вътрешните работи въз основа на сключен договор със 

заинтересованите лица осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен 

противопожарен контрол от органи за пожарна безопасност и защита на населението на: 

 1. АЕЦ Козлодуй, "Мини Марица-изток", ТЕЦ "Марица-изток 2" и Летище София; 

 2. сгради или части от сгради, ползвани от Българската народна банка." 

 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2". 

 5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "ал. 1 и 2" се заменят с "ал. 1 – 3". 

 6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така: 

 "(6) Договорите по ал. 1 и 2 се сключват от директора на ГДПБЗН, от ръководителите 

на териториалните звена на ГДПБЗН или от оправомощени от тях длъжностни лица след 

разрешение на министъра на вътрешните работи." 

 

 С § 44  от ПЗР в ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  се правят следните изменения 

и допълнения: 

 1. В чл. 6б, ал. 1 т. 4, 5 и 6, съдържащ изискванията към Националната стратегия се 

изменят така: 
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 "4. принципи при изпълнението на стратегията; 

 5. набелязване на мерки за постигане на зададените цели; 

 6. принципи, на които се основават индикаторите за изпълнение на мерките по т. 5;". 

 2. В чл. 9: 

 а) създават се нова ал. 18 и ал. 19: 

 "(18) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 /областен план/ и 10 се разработват 

по начин, осигуряващ преминаване на управлението при бедствия от общинско на областно и 

съответно на национално ниво. 

 (19) Плановете за защита при бедствия по ал. 4, 8 /областен план/  и 10 се разработват и 

за постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия."; 

 б) досегашната ал. 18 става ал. 20. 

  

 5. В глава четвърта, раздел ІІІ се създава чл. 47а:  

 "Чл. 47а. (1) Доброволните формирования могат да се сдружават на доброволен принцип за 

решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес. 

 (2) За защита на своите общи интереси и за поддържане и развитие на дейностите си 

доброволните формирования могат да създадат национално сдружение. 

…………………………. 

 (4) Министерството на вътрешните работи съдейства за осъществяването на дейността 

на националното сдружение на доброволците, като може да му предоставя за безвъзмездно ползване 

помещения – държавна собственост, необходими за изпълнението на дейностите му. 

  

  В § 1 от допълнителните разпоредби: 

 а) точка 24 се изменя така: 

 "24. "Реагиране" са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на 

или незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху 

здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора."; 

 б) създава се т. 27: 

 "27. "Управление при бедствия" е процес на координиране на усилията на различните 

структури на единната спасителна система и тяхната съвместна работа за постигането на общата цел – 

овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната 

среда." 

     В сила от 1.01.2017 г. в ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (Обн., ДВ, бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г.; изм., бр. 97 от 

5.12.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните 

изменения:  

 1. В § 50 думите "до 6 месеца" се заменят с "до две години". /срок за изготвяне на 

национална стратегия/ 

 2. В § 51 думите "до една година" се заменят с "до три години". /срок за изготвяне на 

национална програма и Областен план за защита при бедствия/ 

 

 3. В § 54, ал. 2 думите "до 9 месеца" се заменят с "до две години". /срок за изготвяне от 

страна Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет  на указания за 

разработването и изпълнението на областни програми за намаляване на риска от бедствия/ 
     

    Относно ДВ, бр. 98/08.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали 

 

С наредбата се регламентират: 

 1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 

 2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; 

 3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи. 

Наредбата се прилага за: 
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 1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи 

(СМР), независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ); 

 2. отпадъците по приложение № 1, образувани от премахване на строежи, независимо 

от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; 

3. рециклирани строителни материали; 

4. продукти, подготвени от СО за повторна употреба. 

  Съгласно чл. 8 от наредбата възложителите на СМР и/или на премахването на 

строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).  

 Планът се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява 

от компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО. При етапност на СМР или дейности по 

премахване на строежи, съгласно издадено разрешение за строеж или заповед за премахване на 

строеж планът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 9 за всеки един етап. 

 (В сила от 9.06.2018 г. - ДВ, бр. 98 от 2017 г.) Процедурата за одобряване на ПУСО се 

осъществява при условията на електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез 

административната информационна система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО. 

 Разпоредбата на чл.9 регламентира, че  Планът за управление на СО обхваща мерките, 

предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите със СО, и включва: 

1. обяснителна записка, която съдържа най-малко: 

 а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, 

влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в 

обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11 и 13; 

 б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е 

приложимо; 

 в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване 

изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2; 

 г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната 

площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа; 

 д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на площадката; 

 е) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с 

изискванията на чл. 4; 

2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2; 

 3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, 

които включват дейности по премахване на строежи или на части от строежи); 

 4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално 

оползотворяване съгласно приложение № 4; 

 5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, 

продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат 

в строежа, съгласно приложение № 5, когато е приложимо. 

 Съгласно чл. 10. възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява 

строителен надзор, или на строителя – при строежи от пета категория, изготвянето на отчет 

съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО. Възложителите на премахване на строежи 

възлагат на изпълнителя на премахването изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за 

изпълнение на ПУСО. 

Към отчета се прилагат: 

 1. копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч. на 

опасните СО, на лица, които имат право да извършват съответната дейност с отпадъци съгласно чл. 35 

ЗУО; 

 2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО, за 

продукти, подготвени от СО за повторна употреба, и за рециклирани строителни материали, когато е 

приложимо; 

3. копия на документите по чл. 22, ал. 2 за вложени в строежа третирани СО; 

 4. копия на документите по чл. 22, ал. 3 за вложени в строежа продукти, подготвени от 

СО за повторна употреба; 

 5. копия на документите по чл. 23, ал. 2 за вложени в строежа рециклирани 

строителни материали. 

 В случаите по чл. 8, ал. 3 отчетът по ал. 1 се изготвя след приключването на всеки от 

етапите. След приключването на СМР и/или на дейностите по премахване на строежи се изготвя 

обобщен отчет за обекта.  
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 (В сила от 9.06.2018 г. - ДВ, бр. 98 от 2017 г.) Отчетите за изпълнение на ПУСО се 

представят на органите по чл. 11, ал. 11 ЗУО при условията на електронен обмен на документи 

(по електронен път) или чрез административната информационна система на компетентния 

орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО. 

 Съгласно чл. 11. възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, 

включително на пътища и на железопътни линии, осигуряват селективното разделяне и 

материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата 

и в сроковете по приложение № 7. 

 Количествените цели за материално оползотворяване, определени в приложение № 7, се 

отнасят за всяка площадка, на която се извършва СМР и/или премахване на строеж, към годината на 

откриване на строителната площадка. 

 Степента на постигане на целите за материално оползотворяване на СО се определя като 

отношение между количеството (тегло) на материално оползотворените и/или предадените за 

материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество (тегло) на образуваните СО (в тонове) 

за съответния строеж, изразено в проценти и изчислено с точност една десета от процента. 

 Съгласно чл. 13. възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични 

средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на 

третирани СО за оползотворяване в обратни насипи в количества съгласно приложение № 8, в 

зависимост от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж. 

 Съгласно чл. 15 План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не 

се прилагат изискванията при: 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; 

2. премахване на сгради с паянтова конструкция; 

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 

4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 

 6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни 

линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на 

отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии; 

 7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в 

областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, 

газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и 

геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии; 

 8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и 

канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни 

метра извън урбанизирани територии; 

 9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с 

дължина до 500 линейни метра; 

 10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е 

наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

 11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория; 

12. всички текущи ремонти. 

 За всички СМР и/или премахване на строежи извън обхвата на горепосочените 

изключения се изготвя ПУСО и се прилагат изискванията. 

 Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 

СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО. 

 

Съгласно чл. 16 дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват 

от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО. 

 Дейностите по събиране, в т.ч. по съхраняване, както и по материално 

оползотворяване на СО се извършват на следните площадки: 

1. строителната площадка; 

2. площадката, на която се извършва премахването на строеж; 

3. площадки за третиране на СО.  

 Площадките по т. 1 и 2 могат да изпълняват функциите на площадка за материално 

оползотворяване на строителни отпадъци само по желание на възложителя и когато това е 

предвидено с инвестиционния проект и с ПУСО.  Дейностите по събиране и оползотворяване на СО, 

както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на изискванията по 

приложение № 9. 
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 Съгласно чл.21 строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в 

обратни насипи при спазване на следните изисквания: 

 1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния 

проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност; 

 2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни 

насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци с код R10; 

 3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 3 от 

допълнителната разпоредба; 

 4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди 

оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба. 

 Строителни отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на 

приложение № 10, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно Наредба № 6 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.) 

относно условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за доказване на тяхната инертност. 

Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени 

от акредитирани лаборатории. 

 В глава четвърта от Наредбата са регламентирани Изискванията за влагането в строежи 

на рециклирани строителни материали, строителни отпадъци, преминали процес на 

оползотворяване, и продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба. 

 Съгласно чл.27 контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на 

общината, на чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено 

от него длъжностно лице. 

Контролът се осъществява от компетентния орган чрез проверка на:  

 1. постигната степен на материално оползотворяване на СО спрямо заложената в ПУСО; 

 2. постигната степен на изпълнението на целите за влагане на рециклирани строителни 

материали и на строителни отпадъци, когато е приложимо; 

 3. документите по чл. 10, ал. 3 от Наредбата. 

Съгласно § 1. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ по смисъла на наредбата: 

 

 1. "Възложител на СМР" е всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на 

територията. 

 2. "Възложител на премахване на строеж" е: 

 a) всяко лице по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията при наличие на 

дейности по премахване на строежи, или 

 б) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа в случаите на 

принудително премахване на строежи по чл. 195, ал. 3 и 6 или по чл. 225а от Закона за устройство на 

територията; 

 в) компетентният орган, издал заповедта за премахване на строежа по чл. 225, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията. 

3. "Инертни отпадъци" са отпадъците, които: 

 а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения; 

 б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции; 

 в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, 

с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване 

на околната среда над допустимите норми; 

 г) според общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в 

тях и екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху 

качеството на повърхностните и/или на подземните води. 

 4. "Изпълнител на премахване" е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за 

устройство на територията. 

 5. "Изпълнител на СМР" е всяко лице по смисъла на чл. 163 от Закона за устройство на 

територията. 

 6. "Материално оползотворяване" е оползотворяването на материали от строителни 

отпадъци съгласно § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

 7. "Минерални отпадъци" са отпадъци, образувани в резултат на строителство или 

премахване на строежи, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, 

строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета 

и/или газобетонови блокчета и др. 
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 8. "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване, при която инертни 

отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при 

ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на 

неотпадъчни материали. 

 9. "Основен ремонт" са дейностите съгласно § 5, т. 42 от допълнителните разпоредби на 

Закона за устройство на територията. 

 10. "Площадката, на която се извършва премахването на строеж" е теренът, необходим 

за извършване на премахването на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на 

поземления имот, в който се извършва премахването на строежа. 

 11. "Подготовка за повторна употреба на СО" е дейност съгласно § 1, т. 25 от 

допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

 12. "Подготовка преди оползотворяването на СО" са предварителни дейности преди 

оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, 

уплътняване, рязане, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване 

преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

 13. "Продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба" са 

строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са подготвени, за да 

могат да бъдат вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба. 

 14. "Проектант" е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията. 

 15. "Публични средства" са средствата съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 

 16. "Премахване на строеж" е дейност, която включва събаряне, разрушаване и 

отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на 

премахването. 

 17. "Реконструкция на строеж" са дейностите съгласно § 5, т. 44 от допълнителните 

разпоредби на Закона за устройство на територията. 

 18. "Рециклиране на строителните отпадъци" е всяка дейност по оползотворяване на 

строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни 

продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други 

употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и 

преработване в материали, които ще се използват като горива. 

 19. "Рециклирани строителни материали" са строителни продукти, които съдържат или 

изцяло са произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране, оценени в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продуктите има публикувани 

хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, или с 

изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

 20. "Сгради с паянтова конструкция" са сградите с дървен носещ скелет на вътрешните 

и външните стени, с пълнеж и кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и 

др. 

 21. "Строежи" са строежите съгласно § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона за 

устройство на територията.  

 22. "Строител" е лице по чл. 163 от Закона за устройство на територията. 

 23. "Строителна площадка" е площадката по § 5, т. 37 от допълнителните разпоредби на 

Закона за устройство на територията.  

 24. "Строителни и монтажни работи" са работите по § 5, т. 40 от допълнителните 

разпоредби на Закона за устройство на територията.  

 25. "Строителни книжа" са документите по § 5, т. 36 от допълнителните разпоредби на 

Закона за устройство на територията.  

 26. "Текущ ремонт" са дейностите по § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона 

за устройство на територията.  

 27. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни 

мрежи съгласно § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. 

 Съгласно ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС 

от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали 

    § 1. Отменят се: 
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 1. Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 

2012 г.). 

 2. Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Наредба за 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 2012 г.). 

  Съгласно § 2 - Член 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 5 от наредбата по член единствен влизат в сила 

шест месеца от обнародването на това постановление в "Държавен вестник".     

 

    Относно ДВ, бр. 99/12.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2018 г., в сила от 01.01.2018 год. 

  

 Съгласно чл. 9 определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.:  

 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;  

 2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв.; 

 3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводители – 350 лв.;  

 4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв. 

  С чл. 15 се определя размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука 

и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2018 г. съгласно приложение 

№ 2. 

 С чл. 16 се регламентира, че за 2018 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани 

вземания на работниците и служителите".  

 С § 3 от ПЗР в КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ се правят редица 

промени, като някои от тях са: 

 В чл. 7алинея 6 се изменя така:  

 "(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани 

грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което 

постоянно се нуждае от чужда помощ. Стажът се зачита на едно от следните лица: съпруг (съпруга), 

родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. 

Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било 

осигурено и не е получавало лична пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за 

осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната 

работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет."  

 В чл. 42 ал. 2 се отменя. Текста на отменената алинея е бил:  

 (2)  Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука 

или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия 

договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на 

неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни.  В тези случаи паричното обезщетение 

не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено 

съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се 

възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия или им е изплатено обезщетение за 

оставане без работа. 

 Регламентира се нов ред за изчисляване на размера на отпусканите пенсии, както и нов 

размер и начин на изчисляване на обезщетенията за безработица за лицата, които ще придобият такива 

права. 

 Указва се ред по който се изчисляват и преизчисляват пенсии /в това число неследствени и 

инвалидни/ отпуснати преди съответни дати. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

 

С чл. 6 е  приет бюджета на Министерския съвет за 2018 г., като е утвърдено разпределение 

на разходите по области на политики и бюджетни програми, като за политика в областта на 

осъществяването на държавните функции на територията на областите в България са 

предвидени 25 891,0 хил. лева.  
С чл. 23. е приет бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., като 

с ал.4 са утвърдени средства в размер на 17 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за 
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защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" – ЕАД, които са в 

рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. 

С чл. 52 са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния 

бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно 

приложение № 6 и по видове и по общини. 
 

 

 С чл. 57 се регламентира, че в 10-дневен срок от обнародването на постановлението за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. в "Държавен вестник" 

бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет 

страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при 

спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. 

 Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по 

публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи 

на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните 

финанси. 

 Съгласно чл. 61 минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, 

предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 510 лв. от 1 

януари 2018 г. 

 Съгласно чл. 78 ал.1 разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 49 от закона, се 

извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети. 

 (2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на 

Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети. 
 (3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с 

натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях 

осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с 

бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите 

си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите. 

 (4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на 

дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие 

на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от 

разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни 

заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях 

осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с 

бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите 

си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите. 

 (5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на: 

 1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми; 

 2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни 

плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за 

персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци; 

 3. получени трансфери от други бюджети; 

 4. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование; 

 5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за 

възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето; 

 6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз; 

 7. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите 

представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани 

служители в чужбина; 

 8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет 

изпълняват международни проекти, споразумения и договори, сключени и изпълнявани през текущата 

година; 

 9. разходи за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

 (6) Промените по ал. 5, т. 1 – 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от 

министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 – по реда на 

чл. 109 от Закона за публичните финанси. 

 (7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по 

ал. 3 и 4 и ал. 5, т. 8 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от 

Закона за публичните финанси. 

 (8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, 

Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност 

"Общинска администрация". 
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     Съгласно чл. 79 бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на 

държавата или на общините, не заплащат наеми. 

 

     С § 5 от ПЗР в ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В чл. 42, ал. 3 и 4 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 1". 

 2. В чл. 59: 

 а) в ал. 1 думата "областите" се заменя с "органи на изпълнителната власт" и се създава 

изречение второ: "Сътрудничество може да се осъществява и между разпоредители с бюджет по 

бюджета на една община."; 

 б) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Общинското сътрудничество има за цел:  

1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес;  

2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни ресурси на общината; 

3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние на общината; 

4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на икономически ползи, 

произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда; 

5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността; 

6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на регионално и 

местно равнище." 

 3. В чл. 61: 

 а) в ал. 1 думите "общинския съвет" се заменят със "съответните общински съвети и 

първостепенни разпоредители с бюджет – когато страна е второстепенен разпоредител с бюджет 

по държавния бюджет"; 
 б) в ал. 2: 

 аа) в т. 4 буква "а" се изменя така: 

 "а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, или 

между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и между разпоредители с 

бюджет по бюджета на една община;" 

 бб) създава се нова т. 8: 

 "8. разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за 

изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, включително 

неустойки, срокът на споразумението и процедурите за прекратяването му – когато е 

приложимо;" 

 вв) досегашната т. 8 става т. 9. 

 4. Създават се нови чл. 62, 63 и 64: 

 "Чл. 62. Общините могат да сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната 

власт и с разпоредители с бюджет по бюджета на една община за изпълнение на споделени услуги 

и/или дейности – управлението на ИТ-услуги, финансово-счетоводни и юридически дейности, 

управление на човешките ресурси, както и при строителство и/или при управление, и/или 

поддържане на: 

 1. обекти на техническата инфраструктура: 

 а) в урбанизирани територии – паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за 

наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини; 

 б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани 

територии; 

 2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за: 

а) здравеопазване; 

б) образование; 

в) култура; 

г) спорт, отдих и туризъм; 

д) социално подпомагане. 

 Чл. 63. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва анализ на 

дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по 

Закона за публичните финанси, приложими за местните власти.  

 (2) Въз основа на анализа по ал. 1 с оглед на постигане на целите по чл. 59, ал. 2 кметът 

на общината може в срок до 31 март на текущата бюджетна година да отправи предложение за 

сътрудничество за изпълнение на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 до един или няколко 

първостепенни разпоредители с бюджет – кметове на други общини, и/или до органи на 

изпълнителната власт. 
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 (3) Лицата по ал. 2 в срок до един месец информират кмета на съответната община с 

мотивирано становище за съгласие или отказ от сътрудничество. Кметът, до когото е отправено 

предложение по ал. 2, извършва анализа по ал. 1 и може да предложи на общинския съвет да даде 

съгласие за сътрудничество, като в този случай се прилагат съответно ал. 4 – 8.  

 (4) При съгласие между лицата по ал. 2 в срок до 14 дни от получаването му кметът на 

общината предлага на общинския съвет да се предприемат действия за сътрудничество за 

реализиране на споделени услуги и/или дейности, като предлага на общинския съвет проект на 

решение, придружено от мотиви, анализ на въздействието върху бюджета на общината и график 

за реализиране на сътрудничеството. 

 (5) Общинският съвет приема решение за осъществяване на сътрудничество в срок до 

14 дни от постъпване на предложението по ал. 4. Условие за приемане на решението е наличие на 

съгласие по ал. 3. 

 (6) С решението по ал. 5 се определят споделените услуги и/или дейности, които ще се 

изпълняват, целите, които се очаква да се постигнат, формата на сътрудничество, срок за подписване на 

споразумението, етапи и сроковете за изпълнението на споделените услуги и/или дейности, 

финансовите ефекти за общината и източниците на финансиране.  

 (7) Решението на общинския съвет по ал. 5 се приема с мнозинство две трети от общия 

брой на общинските съветници. 

 (8) Общинският съвет може да приема решения за провеждане на политика за 

реализиране на споделени услуги до изтичането на 39 месеца от неговото избиране. 

 (9) Кметът на общината информира в едномесечен срок министъра на финансите за 

сключеното споразумение.  

 (10) При реализиране на споделени услуги и/или дейности в рамките на една община между 

разпоредители с бюджет по бюджета на общината кметът на общината въз основа на анализа по ал. 1 

предлага на общинския съвет да приеме решение, без да се прилага редът по ал. 2 – 4. Кметът на 

общината информира министъра на финансите за решението на общинския съвет в едномесечен срок. 

 Чл. 64. (1) Всяко тримесечие след сключване на споразуменията по чл. 63 кметовете на 

съответните общини представят на общинските съвети отчети за изпълнението им в сроковете по 

чл. 133 и 167 от Закона за публичните финанси. Отчетите съдържат и постигнатите финансови ефекти 

за общината в изпълнение на определените с решението по чл. 63, ал. 5 цели. 

 (2) Общинските съвети приемат с решение тримесечните отчети по ал. 1 в 14-дневен 

срок след представянето им.  

 (3) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Министерството на 

финансите за изпълнението на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 през предходната година, 

като прави оценка относно постигането на заложените цели и финансови ефекти." 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са 

необходими за сключване на трудов договор  

  

 В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 думите "личен паспорт или друг" се 

заличават. 

 2. Създава се ал. 2: 

 "(2) Когато документът по ал. 1, т. 2 е за придобито висше образование в чужбина, 

административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на 

признаването му по служебен ред." 

 

     Относно ДВ, бр. 100/15.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. е публикуван ПРАВИЛНИК за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 

Издаден от Камарата на строителите в България, обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., 

в сила от 1.01.2018 г. 

  

 С правилника са регламентирани: 

 1.редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), 

наричан по-нататък "регистърът"; 

2. изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра; 
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 3. условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура на 

регистъра. 

 Отменя се Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.). 

 Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на чл. 10, ал. 4, който 

влиза в сила от 1 януари 2019 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 102/22.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение на Закона за народните читалища, в сила от 2.01.2018 г. 

  

 С § 1. в чл. 10 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) В Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на 

читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е 

публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително 

онлайн, в машинночетим формат." 

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така: 

 "(3) В 7-дневен срок от вписване на читалището или на читалищното сдружение в 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или 

управителният орган на читалищното сдружение подава заявление за вписване по регистъра по 

ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното 

сдружение, а за сдруженията – и списък с членуващите в тях читалища. В случаите, когато заявлението 

се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. 

 (4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен 

срок от подаване на заявлението по ал. 3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване 

в регистъра или отказва вписване. За извършено вписване в регистъра се уведомява кметът на 

общината по седалището на читалището или читалищното сдружение." 

 С § 2. от Заключителните разпоредби /ЗР/ се регламентира, че в срок три месеца от 

влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1. 

 Съгласно  § 3. От ЗР в едногодишен срок от влизането в сила на този закон 

Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за 

вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път. 

 В § 4. от ЗР е посочено, че Законът влиза в сила от 2 януари 2018 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 22.12.2017 г. 

 

 С§ 1. в чл. 228 се правят следните допълнения: 

 1. В заглавието накрая се добавя "и срок за изплащане".  

 2. Създава се ал. 3: 

 "(3) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото 

правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през 

който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг 

срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната 

лихва." 

 С § 2. в чл. 399 се правят следните допълнения:  

 1. В ал. 1 след думите "и дейности" се добавя "включително по изплащане на 

неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото 

правоотношение". 

     2. (В сила от 31.03.2018 г. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.). Създава се ал. 3: 

 "(3) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" подава писмена молба 

съгласно чл. 625 от Търговския закон." 

 С  § 3. в чл. 404 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 се създава т. 12: 

 "12. да дават задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването 

за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на 

трудовите правоотношения." 
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 2. В ал. 3 след думите "ал. 1, т. 1" се добавя "и/или т. 12", а преди думите "на 

законодателството" се поставя съюзът "и".  

 3. Създава се нова ал. 6: 

 "(6) Копие от влязло в сила предписание по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните 

органи на работника или служителя по негово искане." 

 4. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 

 С § 4. в чл. 412а, т. 2 след думите "едноличните търговци" накрая се поставя запетая и се 

добавя "и на дружества, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите." 

 

 С § 5. в ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. В чл. 417: 

 а) създава се нова т. 8: 

 "8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда" до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични 

задължения по трудови правоотношения;" 

 б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10. 

 2. В чл. 420, ал. 1 думите "чл. 417, т. 1 – 8" се заменят с "чл. 417, т. 1 – 9". 

  

 С § 6. в ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 15 се създават ал. 4 и 5:  

 "(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след 

като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, 

задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и 

служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на 

предприятието. 

 (5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако 

приобретателят изпълни задълженията по ал. 4." 

 2. В чл. 129, ал. 1, изречение второ накрая се добавя "и ако няма неизплатени изискуеми 

трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и 

служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са 

прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял". 

     3. (В сила от 31.03.2018 г. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.). В чл. 608, ал. 1: 

 а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "или"; 

 б) създава се т. 4: 

 "4. задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от 

работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца."  

 4. (В сила от 31.03.2018 г. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.). В чл. 625 думите "както и" се заличават, 

а накрая се добавя "както и от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" при изискуеми и 

неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета 

от работниците и служителите на търговеца".  

 5. (В сила от 31.03.2018 г. - ДВ, бр. 102 от 2017 г.). В чл. 628, ал. 2 след думата 

"кредиторът" се добавя "или Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". 

     6. В чл. 687 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Вземане на работник или служител, произтичащо от трудово или прекратено трудово 

правоотношение с длъжника до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на 

производство по несъстоятелност в търговския регистър, се вписва служебно от синдика в списъка на 

приетите вземания." 

 7. В чл. 789, ал. 1 т. 2 се изменя така: 

 "2. кредитори с вземания, произтичащи от трудови или прекратени трудови 

правоотношения, възниквали до 6 месеца преди датата на определението за откриване на производство 

по стабилизация;". 

 

 С § 7. в ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ се правят следните 

изменения: 

 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Право на гарантирани вземания по този закон имат работниците и служителите, които 

са или са били в трудово правоотношение с работодателя по чл. 2, независимо от срока му и от 

продължителността на работното време."  

 2. Член 22 се изменя така: 
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 "Чл. 22. (1) Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1 са в 

размер на последните 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични 

обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано 

решението по чл. 6. 

 (2) Максималният месечен размер на гарантираните вземания по ал. 1 се определя ежегодно 

със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и не може да бъде по-малък от две и 

половина минимални работни заплати, установени за страната към датата на вписване на решението в 

търговския регистър. 

 (3) Когато вземанията на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, чиито правоотношения 

са прекратени през последните 36 месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението 

по чл. 6, са само за начислени, но неизплатени парични обезщетения за сметка на работодателя, 

дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, гарантираното вземане е в 

размер на неизплатените обезщетения, но не повече от четирикратния размер на минималната работна 

заплата, установена за страната към датата на прекратяване на трудовото правоотношение." 

 3. Член 23 се отменя. 

 4. В чл. 25 думата "двумесечен" се заменя с "тримесечен". 

 

     С § 8. в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  се правят следните изменения и 

допълнения:  

 1. В чл. 54, ал. 1 т. 6 се изменя така: 

 "6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна 

административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 

от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;". 

 2. В чл. 56, ал. 1 се създава т. 4: 

 "4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда."  

 3. В чл. 58: 

 а) в ал. 1, т. 3 след думите "чл. 54, ал. 1, т. 6" се добавя "и по чл. 56, ал. 1, т. 4"; 

 б) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на 

искането от участника, избран за изпълнител." 

 

     Съгласно § 9. законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник" с изключение на § 2, т. 2 и § 6, т. 3, 4 и 5, които влизат в сила от 31 март 2018 г. 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на 

минималната работна заплата за страната, в сила от 1.01.2018 г. 

 

 С Постановлението се определя от 1 януари 2018 г. нов размер на минималната месечна 

работна заплата за страната от 510 лв. и на минималната часова работна заплата 3,07 лв. при 

нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът 

на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец. 

 Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Постановлението: 

 Съгласно § 1 необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите 

по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на 

утвърдените по бюджетите им разходи. 

   

 Съгласно § 2. в чл. 1, ал. 4 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  думите "460 лв. от 1 януари 2017 г." се заменят с "510 лв. от 1 януари 2018 г.". 

 

     Съгласно § 3. в НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 

ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г., навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение 

№ 2 към чл. 4 числата "460", "470", "480" и "500" се заменят с "510". 

 

     Съгласно § 4. ДО ПРИЕМАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО 

ЗАЕТОСТТА ЗА 2018 Г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, 
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наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се 

определя от 1 януари 2018 г. в размер 510 лв. за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 3,07 лв. 

часова работна заплата. 

 

     Съгласно § 5. постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда. 

  Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. 

 

4. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. са  публикувани ЗАПОВЕД 

№ ЗМФ-1261 ОТ 19.12.2017 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЕЦ НА СПРАВКА ПО 

ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА и ЗАПОВЕД № ЗМФ-1265 От 19.12.2017 г. ЗА 

УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 22В, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ 

НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА 

         

  Със Заповед № ЗМФ-1261 от 19.12.2017 г.  на основание чл. 64, ал. 3 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица е утвърден образец на справка по чл. 73, ал. 1 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението. 

     

    Със Заповед № ЗМФ-1265 от 19.12.2017 г. на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица е утвърден образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца 

съгласно приложението. 

 

     Относно ДВ, бр. 103/28.12.2017г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г. е публикуван ЗАКОН ЗА 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 

РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ, в сила от 1.01.2018 г. 

 

С § 1. в чл. 5 се създава ал. 4: 

 "(4) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на 

физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от 

съответния административен орган." 

 

 С ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се правят промени в следните 

нормативни актове, както следва: 

 

 С § 2. в АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС в чл. 36 се създава ал. 5:  

"(5) Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо 

лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния 

административен орган." 

 

 С § 3. в ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС в чл. 62 се 

създава ал. 4: 

 "(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 6 /а именно дали лицето е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер/ се установява служебно от органа по приходите." 

 

 С § 9. в ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА се правят следните допълнения:  

  1. В чл. 14 се създава ал. 4: 

 "(4) Изискването за липса на осъждане при назначаване на длъжност в администрацията 

се установява служебно от органа по назначаването." 

 2. В чл. 19 се създава ал. 10: 

 

 "(10) Изискването за липса на осъждане при избирането или назначаването на органите 

на изпълнителната власт и техните заместници се установява служебно от органа по 

назначаването." 
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 С § 31. В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ в чл. 40 

се създава ал. 3: 

 "(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 /а именно, че лицето не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията/ се установяват служебно от 

организационната единица, инициираща процедурата по проучване за надеждност за достъп до 

класифицирана информация на съответното лице." 

 

 С § 32. В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в чл. 8 се създава ал. 7: 

"(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 /не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, независимо дали са реабилитирани/ се установяват служебно от 

органа, който прави предложението." 

 

С § 67. В ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ 

СЛУЖИТЕЛ (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 

 

В § 52 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 януари 2018 г." се заменят с 

"1 октомври 2019 г.". 

 Така на практика се отлага до 01.10.2019 год. задължението за назначаване с конкурс 

като държавни служители само на лица, които са положили успешно централизирания етап от 

конкурса. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 22.12.2017 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за 2018 г., в сила от 

01.01.2018 год. 

 

 Със чл. 30, (1) се регламентира, че 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 2018 г. се разходват при спазване на приложимите 

правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

 (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 2018 г. по сметки на общините неусвоени средства, 

отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2019 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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 Съгласно разпоредбата на чл. 35 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. 88 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
 

 Съгласно чл. 36: 

 (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). 
 

     По силата на чл. 37: 

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

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

предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка. 

 (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 от 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. 

 (5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на 

вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната 

служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на 

съответния министър (ръководител). 
 

  Съгласно чл. 66: 

 Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. за Работната програма 

за 2018 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. 
 

 Съгласно чл. 70: 

  С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с 

бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните 

програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, 

принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, 

прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми. 
 

     Съгласно чл. 71: 

  Бюджетните организации своевременно разплащат от бюджетите си възникналите 

задължения към общините по Закона за местните данъци и такси. 

 


