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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 2019г. 

 
  

  Относно ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 

…………………………………………………….. 

§ 3. В глава седма се създава чл. 33а: 

"Разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична 

държавна или публична общинска собственост 

Чл. 33а. (1) Признават се за данъчни цели разходи за ремонт на елементи на 

техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или 

публична общинска собственост и са свързани с дейността на данъчно задълженото лице, 

включително и в случай, че елементите на техническата инфраструктура са достъпни за 

ползване и от други субекти. 

(2) В случаите, в които за ремонт по ал. 1 е договорено възнаграждение, включително 

когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, се прилага 

общият ред на закона." 

  

 Относно ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. 

 

1.   В официалния раздел на ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 на МС от 3.12.2019 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА 

ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАБОТА В 

ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Чл. 1. Приема Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители. 

С наредбата се определят: 

1. процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни 

служители; 

2. минималните нива на общите компетентности и основните познания, които 

кандидатите трябва да покажат, за да са издържани успешно тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 от 

Закона за държавния служител (ЗДСл); 

3. редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга 

администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл; 

4. редът за провеждането на централизираните конкурси за длъжности за държавни 

служители по чл. 10е от ЗДСл. 

 Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура и процедура на 

подбор при мобилност, изградени на принципа на конкуренция въз основа на професионалните 

и деловите качества на кандидатите. 
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Чл. 2. (1) Създава се Портал за работа в държавната администрация, който се 

поддържа от администрацията на Министерския съвет, наричан по-нататък "Портала". 

(2) Порталът съдържа информация за: 

1. актуални възможности за работа и стаж в администрацията;  

2. централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба и 

централизираните конкурси по чл. 10е от Закона за държавния служител (ЗДСл); 

3. резултатите от централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна 

служба на кандидатите, които са се явили на него;  

4. статистика от проведените централизирани етапи на конкурса за постъпване на 

държавна служба;  

5. обявените длъжности за заемане чрез мобилност от държавните служители; 

6. обяви за заемане на длъжности по условията на чл. 81б от ЗДСл – публикуват се по 

преценка на органа по назначаването;  

7. стипендиантската програма в държавната администрация, включително 

обявленията за стипендиантската програма. 

(3) Порталът е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до 

информацията в него, включително за повторно използване съгласно Закона за достъп до 

обществена информация, с изключение на резултатите по ал. 2, т. 3 и данните за 

регистрираните в Портала лица и стипендиантите в държавната администрация. 

(4) Всеки може да се регистрира в Портала като кандидат за работа в държавната 

администрация, като задължително при регистрацията посочва име, фамилия и електронна 

поща. Кандидатът декларира, че е съгласен с условията за ползване на Портала, за да бъде 

регистриран. При успешна регистрация автоматично се генерира персонален 

идентификационен номер (ПИН), който не може да бъде променян. 

(5) Кандидатът може да впише и друга информация, която е посочена в Портала, 

включително дали е кандидат: за мобилност, за постъпване на работа като държавен служител, 

за стаж или за стипендия; информация за наличие на двигателни затруднения или намален слух 

(с оглед на избор на подходяща зала за провеждане на тестове) и др. 

(6) Кандидатът може да отбележи съгласието си личните му данни да се ползват от 

служителите на звената "Човешки ресурси" при търсене на кандидати за работа и да получава 

предложения във връзка със свободни длъжности, които съответстват на квалификацията на 

кандидата. 

(7) Профилите с данните на кандидатите се пазят за срок 5 години от първоначалната 

регистрация с цел прилагане на сроковете, предвидени в ЗДСл, след което данните във връзка с 

профилите се анонимизират. 

(8) Лицата с профил в Портала могат да подадат до централния администратор на 

Портала заявление за заличаване на данните им преди изтичането на срока по ал. 7. В случай 

че лицата са се явявали на централизирания етап на конкурса, заличаването се извършва след 

изтичане на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл. 

(9) Органът по назначаването или оправомощено от него длъжностно лице 

определя със заповед администратори от съответната административна структура, които 

да имат достъп в Портала със следните права:  
1. за администратор "Човешки ресурси": 

а) да извършва проверка на кандидат по ПИН; 

б) да въвежда ЕГН на кандидат (ако не е въведен към момента на подаване на 

заявлението за участие в конкурс); 

в) да проверява по ЕГН на кандидат за резултати от предишни явявания на 

централизиран тест; 

г) да указва ниво на теста, на който трябва да се яви кандидатът; 

д) да преглежда информацията за кандидати (издържал/неиздържал тест), които са 

подали документи за кандидатстване за работа в съответната администрация (чрез предоставен 

ПИН) или са отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене; 

е) да търси подходящи кандидати за свободни позиции между тези, които са 

отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене; 
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2. за администратор "Мобилност" – да въвежда и актуализира обяви за мобилност; 

3. за администратор "Стипендии" – да въвежда и актуализира обяви за 

стипендиантската програма и да въвежда информация за стипендиантите и за сключените 

споразумения за стипендия. 

(10) Заповедта по ал. 9 съдържа трите имена, длъжността, електронната поща и 

телефона на определеното лице, както и правата му в Портала. В зависимост от 

числеността на административната структура се допуска едно длъжностно лице да бъде 

определено за достъп с повече от една роля. Лицата по ал. 9 се регистрират в Портала и 

прикачват заповедта. 
(11) Определени със заповед на главния секретар на Министерския съвет служители 

от администрацията на Министерския съвет изпълняват функцията на централен 

администратор на Портала със следните права и задължения: 

1. да подпомагат администрациите при работата им с Портала; 

2. да активират профилите на различните категории администратори след проверка 

на въведените данни и данните от заповедта по ал. 9. 

(12) Държавна агенция "Електронно управление" осигурява на администрацията на 

Министерския съвет облачна услуга тип "Инфраструктура като услуга" посредством 

Държавния хибриден частен облак и Центъра за възстановяване след бедствие.  

(13) За предоставянето на услугата по чл. 12 и осъществяването на организацията на 

централизирания етап на конкурсите за постъпване на държавна служба, централизираните 

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

професионален опит, и за централизираните конкурси за експертни длъжности с аналитични 

или контролни функции за хора с трайни увреждания се сключва споразумение между 

Държавна агенция "Електронно управление", администрацията на Министерския съвет и 

Института по публична администрация. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. ОТМЕНЯ СЕ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА 

ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ОТ 2004 Г.  

§ 2. (В сила от 1.10.2019 г. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Конкурсните процедури, които са 

обявени преди 1 октомври 2019 г., се приключват по реда, който действа към момента на 

издаването на заповедта за обявяването им. 

 

§ 3. В НАРЕДБАТА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 НА МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 9: 

а) създава се нова ал. 2: 

"(2) Профилът на студентите в Портала се поддържа за срок 5 години от датата на 

първоначалната регистрация, след което се заличава."; 

 
§ 4. В НАРЕДБАТА ЗА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 НА МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: "Координаторът е администратор 

"Стипендии" в Портала за работа в държавната администрация." 

2. В чл. 6 се създава ал. 4: 

"(4) В срока по ал. 2 на Портала за работа в държавната администрация се вписват: 

1. специалност, за която се предлага стипендия; 

2. размер на стипендията;  

3. брой стипендии; 

4. валидност на обявата; 

5. допълнителна информация по ал. 2 и 3, както и лице за контакт: имена, телефон и 

електронна поща." 
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3. В чл. 7, ал. 1 след думите "обявените изисквания" се добавя "се регистрират на 

Портала за работа в държавната администрация и". 

4. В чл. 21: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

"(2) Данните от споразумението се въвеждат от съответната администрация на 

Портала за работа в държавната администрация в раздела за информация за стипендианта." 

5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 януари 2018 г." 

се заменят с "1 октомври 2019 г.". 
6. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1: 

а) след думите "с постоянен адрес ………………………………………………….." се 

добавя "електронна поща …….., телефон …………, персонален идентификационен номер 

(ПИН) в Портала за работа в държавната администрация…………."; 

б) член 10 се изменя така: 

"Чл. 10. Стипендиантът се задължава в …….. срок след завършване на висшето си 

образование да се яви на централизирания етап на конкурса за постъпване на работа в 

държавната администрация. Не по-късно от ….... след завършване на висшето си образование 

стипендиантът се задължава да постъпи на работа по служебно правоотношение." 

 
§ 5. В НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, 

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (обн., 

ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.), се правят следните изменения и 

допълнения:  

1. В чл. 15: 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

"(2) Служителите в държавната администрация, с изключение на заемащите 

технически длъжности, следва да притежават дигитална компетентност и да прилагат в 

работата си компютърни умения съгласно приложение № 1а." 

2. В чл. 31: 

а) в ал. 2 се създава изречение второ: "Ако обявената за подбор длъжност е ръководна 

и заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след 

успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител."; 

б) в ал. 4 се създава изречение второ: "При подбор за ръководна длъжност, когато 

заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след 

успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител."; 

в) създава се ал. 5: 

"(5) Когато е необходимо съответният служител да се яви на тест по чл. 10д, ал. 2 от 

Закона за държавния служител:  

1. служителят се регистрира в Портала за работа в държавната администрация по 

реда на чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители (НПКПМДС) и предоставя на звеното, което изпълнява функции по 

управление на човешките ресурси, своя персонален идентификационен номер (ПИН);  

2. служител от звеното, което изпълнява функции по управление на човешките 

ресурси и има права за достъп до Портала като администратор "Човешки ресурси", извършва 

справка по реда на чл. 20, ал. 3 от НПКПМДС и отбелязва кандидатите, които подлежат на 

явяване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител; 

3. провеждането на теста се извършва по реда на раздел VI от НПКПМДС." 

3. В приложение № 1 към чл. 15: 

а) след думите "по чл. 15" се поставя запетая и се добавя "ал. 1";  

б) в т. 2 "Служители, заемащи ръководни длъжности", на ред "Управленска 

компетентност": 

аа) в колона "Поведение, отговарящо на изискванията": 

apis://Base=NARH&DocCode=84154&ToPar=Art7_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84154&ToPar=Art21&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84154&ToPar=Par2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84154&ToPar=Ann8&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84154&ToPar=Art10&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=53977&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&ToPar=Art15&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&ToPar=Art31&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art10д_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art10д_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art10д_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art10д_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84479&ToPar=Art17&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84479&ToPar=Art17&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=84479&ToPar=Art20_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4706&ToPar=Art10д_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&ToPar=Ann1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83539&ToPar=Art15&Type=201/


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

ааа) в изречение шесто след думите "Търси и използва разнообразни възможности за 

мотивиране и развитие на служителя" се добавя "(лидерско поведение)"; 

ббб) в изречение осмо думите "Използва ефективни начини за разрешаване на 

конфликти и проблеми" се заменят с "Използва ефективни начини за анализ и разрешаване 

на конфликти и проблеми"; 

ввв) създава се изречение девето: "Поема отговорност за резултатите на звеното 

(лидерско поведение)."; 

бб) в колона "Неприемливо поведение": 

ааа) изречение осмо се изменя така: 

"Рядко успява да анализира проблемите и да намери ефективно решение и 

обикновено се нуждае от помощ, за да се справи с тях."; 

ббб) създава се изречение девето: 

"Избягва да поема отговорност за негативните резултати." 

4. Създава се приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 

 

§ 6. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в държавната 

администрация за 2019 г. по отношение на показаните компетентности се извършва 

съгласно приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в държавната администрация. 

 
§ 7. В НАРЕДБАТА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 

г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 11 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 след думите "в приложение № 1" се 

добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2". 

2. В т. 11 от приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 след думите "в приложение № 1" се 

добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2". 

 

§ 8. В УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА 

НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 

2009 г. в чл. 77б ал. 4 се изменя така: 

"(4) Дирекция "Модернизация на администрацията" отговаря за поддържането на 

портала за обществени консултации, на Портала за работа в държавната администрация, на 

Портала за студентски стажове в държавната администрация и на платформата за достъп до 

обществена информация." 

 

 

 Относно ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. 

 

1.   В официалния раздел на ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. е публикувано Решение № 9 

от 5.12.2019 г. на КС по к. д. № 8/2019 г., докладчик съдията Надежда 

Джелепова 

 

Съдът взема следните решения: 

1. ……………………………………….. 

2. Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от Закона 

за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г.; посл. изм., бр. 94 

от 29.11.2019 г.). 

 

 

  Относно ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 13.12.2019 г. за приемане на график за 
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използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона 

за обществените поръчки 

  

 Приема се график за изпълнение на задължението на възложителите за 

използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, както следва: 

 1. от 1 януари 2020 г.: 

 а) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и 10 – 12 от Закона за обществените поръчки 

съгласно Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, както и по 

чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените поръчки относно Централния орган за покупки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт; 

 б) кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара 

Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе; 

 в) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки – Агенция 

"Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната комисия по хазарта и 

Националната агенция за приходите; 

 г) възложители по чл. 5, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – 

"Електроенергиен системен оператор" – ЕАД, ТЕЦ "Марица Изток 2" – ЕАД, "Мини Марица-

изток" – ЕАД, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "АЕЦ Козлодуй" – 

ЕАД; 

 

 2. от 1 април 2020 г.: 

 а) възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, 

които не са посочени в т. 1 /Областен управител е възложител по чл.5, ал.2,.8 от ЗОП/, като 

Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и Централният орган за покупки за 

общините прилагат платформата относно задълженията за изпращане на решенията по 

чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за 

обществените поръчки; 

 б) възложителите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

 

    Относно ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. е публикуван 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г. 
 

С чл. 60 се регламентира, че минималният размер на основната заплата за най-

ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за 

държавния служител, е 610 лв. от 1 януари 2020 г. 

 

 С чл. 76 се регламентира, че разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се 

извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети. 

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

Министерския съвет при структурни промени, както и при компенсирани промени между 

бюджети. 

 (3) 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. 

 (4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с 

натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и 

дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост 

първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните 

вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите. 
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 (5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за 

персонал за сметка на: 

 1. получени средства от помощи и дарения; 

 2. вътрешно преструктуриране на разходите 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, които не са част от държавния бюджет;  

 4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на 

увеличението до 2 млн. лв.; 

 5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното 

образование; 

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

възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето; 

 7. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 

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

бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по 

официална помощ за развитие и хуманитарна помощ; 

 9. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и/или 

неотложни аварийно-възстановителни дейности. 

 

 (6) Промените по ал. 5, по 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) 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". 

  

 С чл. 77 се регламентира, че бюджетните организации, настанени в сгради – 

собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми. 

    

Съгласно чл. 95 първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет 

предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им 

за 2020 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за 

осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са 

изпълнени до края на 2019 г. 

 

 С § 15. (В сила от 20.12.2019 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г.) в ЗАКОНА ЗА 

ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 9а, ал. 2 думата "централизиран" се заличава. 

 2. В чл. 10, ал. 1 думите "който включва централизиран етап и децентрализиран 

етап" се заличават. 

 3. В чл. 10в: 

 а) в ал. 1 изречение трето се заличава; 

 б) в ал. 2, изречение второ думата "датите" се заменя с "датата" и думите 

"централизирания етап" се заменят с "конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни 

след информирането", а изречение трето се заличава. 

 4. Член 10д се изменя така: 

     "Провеждане на конкурс 

     Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като 

преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето 

място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. 

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по 

назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. 
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 (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен 

контрол. 

 (3) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо 

място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на 

протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването 

прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по 

назначаването не подлежи на съдебен контрол. 

 (4) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 1 органът по 

назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. 

Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за 

назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп. 

 (5) Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва съгласно 

чл. 14, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат. 

 (6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата 

въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи." 

     5. Член 10е се отменя. 

 6. В чл. 10ж: 

 а) в ал. 1 думите "включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на 

провеждане на централизирания етап" се заличават; 

 б) алинея 2 се отменя. 

 7. В чл. 13а:  

 

 а) в ал. 6 думите "успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 1" се заличават; 

 б) в ал. 7 думите "както и когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан" се 

заличават. 

 8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на 

конкурс при спазване на условията за назначаване." 

 9. В чл. 81а: 

 а) алинея 5 се отменя; 

 б) в ал. 6 думите "Алинеи 1 – 5" се заменят с "Алинеи 1 – 4". 

 10. В чл. 82, ал. 1 изречение второ се заличава. 

 

 

    Относно ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 на МС от 19.12.2019 г. за определяне размера на 

минималната работна заплата за страната, в сила от 1.01.2020 г. 

 

 С Постановлението се определя от 1 януари 2020 г. размер на минималната 

месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 

3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна 

работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за 

пълен работен месец. 

 С § 1. от ПЗР в чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 

1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации думите "560 

лв. от 1 януари 2019 г." се заменят с "610 лв. от 1 януари 2020 г.". 

 С § 2. от ПЗР в Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

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

приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата "560", "565", 

"570", "575", "580", "585", "590", "600" и "605" се заменят с "610". 

 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. 
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 До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. 

субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална 

работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по 

програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2020 г. в 

размер 610 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 3,66 лв. часова работна 

заплата. 

 Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда. 

 Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. 

 

    Относно ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 

1.01.2020 г. 

 

    § 1. В чл. 6, ал. 1, т. 2 числото "430 000" се заменя с "418 000". 

 

    § 2. В чл. 7, ал. 4 думите "първостепенен разпоредител с бюджет" се заменят с 

"разпоредител с бюджет от по-висока степен". 

 

    § 3. В чл. 12, ал. 9 думите "интернет страницата си" се заменят с "Портала за обществени 

поръчки". 

 

    § 4. В чл. 13, ал. 1 се правят следните допълнения: 

 1. В т. 1 след думите "разпоредбите на" се добавя "Договора за Европейския съюз 

(ДЕС) и".  

 2. В т. 13, буква "б" след думите "разпоредбите на" се добавя "ДЕС и". 

 

    § 5. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. В т. 5 буква "в" се изменя така: 

 "в) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; 

по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от 

разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е 

свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху 

дейността на юридическото лице;". 

 2. В т. 7 буква "в" се изменя така: 

 "в) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; 

по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от 

разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е 

свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху 

дейността на юридическото лице;". 

 

    § 6. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения: 

 1. В т. 1, буква "б" числото "280 000" се заменя с "271 000". /тоест намалява се 

прага на стойността на ОП, изискващ възлагането й по посочения ред/ 

…………………………………………………………………… 

 

    § 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите "към бъдещия изпълнител на обществената поръчка" се заличават.  

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Прогнозната стойност трябва да е актуална към датата на откриване на 

обществената поръчка. Възложителят може да изчисли прогнозната стойност в резултат на 

проведени пазарни проучвания или консултации." /старата редакция провеждането им беше 

задължително/ 
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 3. В ал. 6 след думата "индивидуалната" се добавя "прогнозна" и навсякъде след 

думата "общата" се добавя "прогнозна". 

 

    § 8. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) точка 9 се изменя така: 

"9. за създаване на квалификационна система или за изменение срока на действието й;" 

 б) създава се т. 12:  

"12. за откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна 

система или на динамична система за покупки." 

 2. В ал. 2 думата "покана" се заменя с "към поканата" и се създава изречение второ: 

"С решението по ал. 1, т. 9 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява 

създаването на квалификационна система." 

 3. В ал. 3 се създава изречение второ: "С решението по ал. 1, т. 12 възложителят 

одобрява документацията и поканата за представяне на оферти или за участие в преговори." 

 4. В ал. 4 думите "2 и 9" се заменят с "2, 9 и 12". 

 5. В ал. 5 т. 8 се изменя така:  

 "8. име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, издало акта." 

 6. В ал. 8 думите "т. 4 – 11" се заменят с "т. 4 – 12". 

 

  § 9. В чл. 23, ал. 5, т. 1 и ал. 7, т. 1 думата "публикувано" се заменя с "изпратено за 

публикуване". 

 

    § 10. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 думите "изпълнението или за прекратяването" се заменят с "изпълнението, 

прекратяването, развалянето или недействителността".  

 2. Създава се нова ал. 2: 

 "(2) Възложителите изпращат за публикуване обявлението по ал. 1 и при 

прекратяване или недействителност на рамково споразумение."  

 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "изпълнението или прекратяването 

на договора" се заменят с "настъпване на съответното обстоятелство по ал. 1 или 2". 

 

    § 11. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1:  

 а) текстът преди т. 1 се изменя така: "В "Официален вестник" на Европейския 

съюз се публикува информация за възлагането и изпълнението на поръчки на стойност 

по чл. 20, ал. 1 и за създаването на квалификационни системи чрез:"; 

 б) в т. 6 накрая се добавя "в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3". 

 2. Алинея 2 се изменя така:  

 "(2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската 

комисия, и съдържат най-малко информацията по:  

 1. приложения № 4 – 7, в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на 

процедурата, а когато е приложимо – и предмета на поръчката – за обявленията по ал. 1, т. 1 – 

7; 

 2. приложение № 13 – за обявленията по ал. 1, т. 8." 

     § 12. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) текстът преди т. 1 се изменя така: "Регистърът на обществените поръчки 

(РОП) представлява електронна база данни – част от платформата по чл. 39а, ал. 1, с 

информация за възлаганите обществени поръчки от възложителите по този закон. В регистъра 

се публикуват:"; 

 б) в т. 1 думите "т. 1 и 2" се заличават; 

 в) създава се нова т. 3: 

 "3. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови 

споразумения по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 – 7;" 
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 г) досегашната т. 3 става т. 4; 

 д) създава се нова т. 5: 

 "5. поканите за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;" 

 е) досегашната т. 4 става т. 6; 

 ж) досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя така: 

 "7. обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1, 

както и обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7; 

 з) досегашната т. 6 става т. 8 и се изменя така:  

 "8. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 

32, ал. 3 и 4;" 

 и) създават се т. 9 – 16: 

 "9. поканите по чл. 34, ал. 1 и 2; 

 10. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените 

поръчки; 

 11. протоколите и докладите на комисиите при възлагане на поръчките, 

съответно на журито в конкурс за проект; 

 12. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, както и 

приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от 

документацията; 

 13. договорите за подизпълнение; 

 14. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 

поръчки и рамковите споразумения; 

 15. правилата и критериите по чл. 141, ал. 5; 

 16. становищата на Агенцията по обществени поръчки по чл. 232, ал. 8 и чл. 

233, ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3, когато е сключено допълнително споразумение." 

 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Обявленията по ал. 1, т. 2 и решенията, с които те се одобряват, не се 

публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в "Официален 

вестник" на Европейския съюз." 

  

 3. Създават се ал. 5 – 7: 

 "(5) С публикуването на документите в РОП се приема, че заинтересованите 

лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, 

освен ако друго е предвидено в този закон. 

 (6) Документите по ал. 1, които се отнасят до определена обществена поръчка, 

рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в отделна 

електронна преписка. 

 (7) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен и 

свободен." 

 

     § 13. В чл. 36а се правят следните изменения: 

 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

 "(1) Възложителите осигуряват чрез профила на купувача, който се поддържа 

на платформата по чл. 39а, ал. 1, публичност на: 

 1. информацията по чл. 36; 

 2. информацията, свързана с проведени пазарни консултации; 

 3. друга относима информация във връзка с възлагането на обществени 

поръчки по преценка на възложителя.  
 (2) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват на профила на 

купувача в отделна електронна преписка." 
 2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят. 

 

     § 14. Създава се нов чл. 37: 

 "Защита на информация при публикуване на документи 
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 Чл. 37. При публикуване на документите за обществената поръчка се заличава 

защитената със закон информация, като се посочва основанието за това." 

 

     § 15. В чл. 39а, ал. 2, т. 10 думите "чл. 36, ал. 1, т. 5" се заменят с "чл. 36, ал. 1, т. 7". 

 

     § 16. В чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а" се изменя така: 

 "а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 

критериите за подбор;". 

 

     § 17. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 3, т. 2, буква "в" след думата "съдебно" се добавя "или арбитражно". 

 2. В ал. 4 думите "са налице" се заменят с "наличието на", а след думите "чл. 55, 

ал. 1, т. 4" се добавя " е доказано с влязло в сила съдебно или арбитражно решение". 

 

     § 18. В чл. 67, ал. 5 думите "провеждане на процедурата" се заменят с "възлагане 

на поръчката". 

 

     § 19. В чл. 70, ал. 6 се създава изречение трето: "Когато показателят за оценка е 

свързан със срок, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като 

отчита сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е 

приложимо – и гаранционната поддръжка." 

 

     § 20. В чл. 82, ал. 4 т. 3 се отменя. 

 

     § 21. В чл. 86 ал. 2 се изменя така:  

  "(2) В случаите по ал. 1 възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 

12 и одобрената с него покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка 

конкретна поръчка в рамките на ДСП. Решението се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10. 

Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в 

съответната категория." 

 

     § 22. В чл. 99 в текста преди т. 1 накрая се добавя "за публикуване". 

  

 § 23. В чл. 100 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 3 думите "чрез публикуване на обявление" се заменят с "като изпрати за 

публикуване обявление". 

 2. В ал. 12 в текста преди т. 1 думите "удължи обявените срокове" се заменят с 

"определи нов срок". 

 

     § 24. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:  

 1. В т. 5 след думата "начин" се поставя запетая и думите "и срок" се заменят със 

"срок и валидност". 

 

 2. Създава се т. 6: 

 "6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10." 

 

     § 25. В глава тринадесета наименованието на раздел I се изменя така: 

"Гаранции". 

 

     § 26. В чл. 111 заглавието се изменя така: "Гаранции". 

 

     § 27. В чл. 112 се правят следните допълнения: 

 1. В ал. 9: 
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 а) в т. 1 накрая се добавя "или са били предоставени на възложителя, сключил 

рамковото споразумение, и са актуални"; 

 б) създава се т. 4: 

 "4. по ал. 1, т. 2 – когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение 

без провеждане на вътрешен конкурентен избор." 

 2. Създава се ал. 10: 

 "(10) В случаите по ал. 9, т. 1 преди сключване на договора определеният 

изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални." 

 

     § 28. Член 112а се изменя така: 

 "Сключване на рамково споразумение  

 Чл. 112а. (1) При сключване на рамково споразумение се прилагат условията на чл. 

112, ал. 1, т. 1, 2 и 4. 

 (2) Възложителят не сключва рамково споразумение с участник, определен за 

изпълнител, който: 

 1. откаже да сключи рамковото споразумение; 

 2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или 

 3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 (3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в 

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи следващия класиран 

участник за изпълнител. 

 (4) Рамковото споразумение трябва да съответства на проекта, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника или участниците, 

определени за изпълнители на поръчката. Промени в проекта на рамковото споразумение се 

допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и са наложени от 

обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

 (5) Възложителят няма право да сключи рамково споразумение преди влизането в 

сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

Възложителят сключва рамковото споразумение в сроковете по чл. 112, ал. 6. 

 (6) В случаите по ал. 1 възложителят няма право да изисква документи: 

 1. които вече са му предоставени и са актуални; 

 2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

 3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните 

бази данни на държавите членки. 

 (7) В случаите по ал. 6, т. 1 при сключване на рамковото споразумение 

определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални." 

 

     § 29. В чл. 116, ал. 5, т. 4 думите "т. 4 или 5" се заменят с "т. 4, 5 или 6". 

 

     ………………………………………………………….. 

 

         § 36. Създава се чл. 154а: 

 "Обявление за изменение или допълнителна информация 

 Чл. 154а. (1) Обявление за изменение или допълнителна информация се изпраща за 

публикуване, когато се оповестяват: 

 1. промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в 

описателния документ; 

 2. прекратяване на процедурата, а при наличие на обособени позиции – когато 

всички са прекратени.  

 (2) В случаите по ал. 1, т. 2 обявлението се изпраща в срок до седем дни от 

влизането в сила на решението за прекратяване. Когато обособените позиции се прекратяват с 

отделни решения, срокът тече от датата на влизането в сила на последното от тях." 

 

     § 37. В чл. 155, ал. 1 т. 2 се отменя. 
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     § 38. В чл. 156 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 2 изречение второ се заличава. 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Обявленията по ал. 1 се изпращат за публикуване по реда на чл. 35, ал. 3 и 

се публикуват в РОП при условията и по реда на чл. 36." 

 

     § 39. В чл. 162, ал. 1 думите "ал. 10 – 16" се заменят с "ал. 10 – 15". 

 

     § 40. В чл. 179, ал. 1, изречение второ думите "Обявлението за изменение" се 

заменят с "Промените се правят еднократно, като обявлението за изменение". 

 

     § 41. В чл. 191, ал. 1 в текста преди т. 1 думите "изпратят покана" се заменят с 

"публикуват покана в РОП и да я изпратят". 

 

     /ОФЕРТИ И ПОКАНИ НА НИСКА СТОЙНОСТ/  

 § 42. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 2 се отменя. 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Към офертата участниците подават ЕЕДОП за липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива." 
 3. В ал. 4 в изречение второ след думите "и се публикува в" се добавя "РОП и". 

  

     § 43. В чл. 193 думите "като публикува информация в РОП, в която посочва и 

мотивите за прекратяването" и запетаята преди тях се заличават и се създава изречение 

второ: "Прекратяването се оповестява в РОП чрез обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7, 

което съдържа мотиви." 

 

     § 44. В чл. 194, ал. 4 думата "информация" се заменя с "обявление по чл. 36, ал. 1, 

т. 7". 

 

 /ОБЖАЛВАНЕ/ 

     § 45. В чл. 196, ал. 2 т. 1 се изменя така: 

 "1. определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен 

избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от 

съответния възложител, е по-ниска от: 

 а) при строителство – 270 000 лв.; 

 б) при доставки и услуги, включително услугите по приложение № 2 – 70 000 лв.;". 

 

     § 46. В чл. 197, ал. 1, т. 7 се създава буква "е": 

 "е) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на 

квалификационна система или динамична система за покупки;". 

 

     /Временна мярка/ 

 § 47. В чл. 203 се създава ал. 6:  

 "(6) В случаите по ал. 3 в деня на получаването на уведомлението за образуване 

на производството или най-късно на следващия работен ден възложителят обявява 

спиране на поръчката чрез платформата по чл. 39а, ал. 1." 

 

    /Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред 

Върховния административен съд/ 

 § 48. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) След като приеме жалбата за редовна, съдът изпраща препис от нея заедно с 

приложенията на останалите страни, които в тридневен срок от получаването може да 

подадат отговор." 
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 2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8. 

 

     § 49. В чл. 216а, ал. 2 думите "чл. 216, ал. 3" се заменят с "чл. 216, ал. 4". 

 

    /Разноски/ 

 § 50. В чл. 217, ал. 4 изречение трето се заличава. /Когато решението е 

необжалваемо, определението за разноските е окончателно./ 

 

    /Правомощия на АОП/ 

  § 51. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) точка 14 се изменя така: 

 "14. извършва мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на 

информация: 

 а) от платформата по чл. 39а, ал. 1; 

 б) от дейността по т. 2; 

 в) от възложителите и от компетентните органи, включително органите по глава 

двадесет и седма и по чл. 238, ал. 1; 

 г) получена в Агенцията по обществени поръчки от други източници;" 

 б) точка 22 се изменя така: 

 "22. определя представителите на Агенцията по обществени поръчки за участие в 

дейността на експертния съвет за сътрудничество;" 

 в) в т. 24 думите "мониторингов доклад за състоянието на пазара на обществени 

поръчки" се заменят с "доклад от мониторинга на обществените поръчки". 

 2. В ал. 4 накрая се добавя "и на доклада по ал. 1, т. 24".  

 3. В ал. 6 думите "чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 9, обявленията, които се изпращат до РОП, 

включително по чл. 29, ал. 2, и информацията по чл. 36, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 230, ал. 4" се 

заменят с "чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 9 и 12, обявленията, които се изпращат до РОП, включително по 

чл. 29, ал. 3 и чл. 156, ал. 1, т. 3, и информацията по чл. 36, ал. 1, т. 7 и чл. 230, ал. 3 и 4". 

 4. В ал. 9 след думите "ал. 1, т. 4" се поставя запетая и се добавя "за осъществяване 

на мониторинга по ал. 1, т. 14". 

 

     § 52. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) точка 6 се изменя така: 

 "6. стопанските субекти, които подлежат на вписване в списъка по чл. 57, ал. 

4;" 

 б) в т. 7 думите "6 и 7" се заменят с "6 и 8". /отпада изискването в справката да 

има информация стойностите на поръчките възложени чрез събиране на оферти с обява или 

покана до определени лица, тъй като вече те подлежат на изпращане в РОП по реда за 

процедурите. Остава задължението за отчитане единствено на средствата по чл.20, ал.4 

от ЗОП/ 

 2. В ал. 3 след думата "образец" се поставя запетая, добавя се "утвърден от 

изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки" и се поставя запетая. 

 

     /контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени 

поръчки/ 

 § 53. В чл. 232 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите "по реда на чл. 148 – 175" се заменят с "по реда на чл. 84, 86, 141, 

142 и 148 – 175". 

 2. В ал. 7 думите "едновременно с публикуване" се заменят с "най-късно на 

следващия работен ден след публикуването". 
 

     /Контрол при изменение на договор за обществена поръчка/ 

 § 54. В чл. 235, ал. 3 думата "предоставя" се заменя с "изготвя". 
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     /АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ/ 

 § 55. В чл. 256 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 числото "10 000" се заменя с "50 000". 

 2. В ал. 2 числото "3000" се заменя с "10 000".  

 3. Алинея 3 се отменя. /Отменя се текста: Възложител, който сключи договор, без 

да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основания за това, 

или не спази изискването по чл. 99, се наказва с глоба в размер 10 на сто от стойността на 

сключения договор с включен ДДС, но не повече от 50 000 лв./ 

 

     § 56. В ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г.) в 

преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В § 131: 

 а) в ал. 2 думите "датата, определена в графика по ал. 1" се заменят с "31 

декември 2019 г. включително"; 

 б) създават се ал. 3 и 4: 

 "(3) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 

2019 г., но до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, 

действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 

20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 

112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. 

Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и 

договорите, включително изпращане на изискуемата информация. 

 

 (4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и за конкурсите за проект, открити до датата, 

определена в графика по ал. 1." 

 

 2. Параграф 134 се изменя така: 

 "§ 134. Възложителите поддържат създадените от тях профили на купувача, 

извън платформата по чл. 39а, ал. 1, както и публикуват в тях необходимата информация 

за поръчките, открити до датата, определена в графика по § 131, ал. 1. Профилът се 

поддържа до изтичане на една година от:  

 1. приключване на изпълнението на договора;  

 2. прекратяване на възлагането на поръчките;  

 3. приключване на изпълнението на последния договор, сключен въз основа на 

рамково споразумение или квалификационна система." 

 

  В § 141, т. 4 след думите "чл. 36а, ал. 5" се поставя запетая и се добавя "която 

влиза в сила от 1 януари 2020 г.". 

 

     § 57. В приложение № 13 думите "чл. 141, ал. 1" се заменят с "чл. 35, ал. 2, т. 2". 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

     § 58. (1) Квалификационните системи, създадени до влизането в сила на 

задължението за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1, запазват действието си до 31 

декември 2020 г.  

 (2) Договорите въз основа на квалификационни системи по ал. 1 се възлагат по реда, 

по който е създадена системата. По този ред се изпраща и изискуемата информация, свързана с 

възлагането и изпълнението на договорите. 

     § 59. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон възложителите 

прекратяват договорите, които не са в съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и 

чл. 149, ал. 1, т. 13. 

     § 60. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет 

привежда в съответствие с него подзаконовата нормативна уредба. 
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     § 61. (В сила от 29.11.2019 г. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В ЗАКОНА ЗА 

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 

от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г., бр. 88 и 94 от 2018 г. и бр. 94 от 

2019 г.) се правят следните допълнения: 

 1. В чл. 7с след думата "включват" се добавя "предоставянето на услуги по", а след 

думата "информационните" се добавя "и комуникационните" и накрая се добавя "както 

и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги". 

 /Текста придобива следната редакция: Дейностите по системна интеграция 

включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение 

на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани 

от административните органи както и дейности, които осигуряват изпълнението на 

тези услуги./ 

 2. В § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за електронното управление (ДВ, бр. 94 от 2019 г.): 

 а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Информационно обслужване" – АД, е 

публичен възложител само при възлагане на дейностите по чл. 7с.";  

 б) създава се ал. 3: 

 "(3) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат от 

"Информационно обслужване" – АД, при възлагане на доставки, услуги и строителство, 

необходими за изпълнението на договори, сключени преди 29 ноември 2019 г., както и за 

договорите, сключени след тази дата, когато процедурите за възлагането са открити преди 29 

ноември 2019 г." 

 

     § 62. (В сила от 31.12.2019 г. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) В ЗАКОНА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (обн., ДВ, бр. 

105 от 2016 г.; изм., бр. 65 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят 

следните изменения: 

 1. В § 50 навсякъде думите "2020 г." се заменят с "2022 г.". 

 2. В § 52, ал. 5 думите "2020 г." се заменят с "2022 г.". 

 3. В § 54 думите "2020 г." се заменят с "2022 г.". 

 

     § 63. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:  

 1. параграф 61, който влиза в сила от 29 ноември 2019 г.;  

 2. параграф 62, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник". 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 на МС от 27.12.2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, приет с Постановление № 254 на Министерския 

съвет от 2006 г.  

 

     С § 1. в чл. 7, ал. 2 думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с 

"Министерството на земеделието, храните и горите", а запетаята след думата "икономиката" и 

думите "енергетиката и туризма" се заличават. 

     § 2. Членове 15 – 18 се отменят. 

 

     § 3. В чл. 20, ал. 2 след думата "договорите" се поставя точка и текстът докрая се 

заличава. 

 

     § 4. В чл. 37 изречение второ се заличава. 

 

     § 5. В чл. 38 изречение второ се заличава. 
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     § 6. В чл. 40 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите "в троен размер спрямо наемната цена на жилище със същата 

полезна площ и показатели" се заменят с "на базата на оценка, извършена от независим 

оценител". 

 2. Алинея 3 се отменя. 

 

 3. В ал. 4 думите "в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата 

полезна площ и показатели" се заменят с "на базата на оценка, извършена от независим 

оценител". 

 

     § 7. В чл. 41 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под 

наем на имоти за административни, производствени и стопански нужди се определя на 

базата на оценка, извършена от независим оценител." 
 2. В ал. 5 думите "по реда на чл. 38, коригирана с коефициент Кни = 0,50" се 

заменят с "на базата на оценка, извършена от независим оценител". 

 

     § 8. Член 67 се изменя така: 

 "Чл. 67. (1) Министерският съвет може да учредява безвъзмездно право на 

ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок, не по-дълъг от 10 години, 

на централните ръководства на синдикатите и на регионалните им ръководства в София 
за изпълнение на основните им синдикални функции при съобразяване на законодателството и 

правилата в областта на държавните помощи. Ползвателите не могат да използват имота за 

извършване на икономическа дейност. 

 (2) Исканията за предоставяне на имота се подават до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител. Към искането се 

прилагат: 

 1. подробна мотивировка; 

 2. документ за регистрация; 

 3. декларация за ползваните от синдиката имоти – частна държавна или общинска 

собственост, и за начина на ползването им; 

 4. документ за липса на публични задължения; 

 5. декларация, че имотът – частна държавна собственост, ще се използва само за 

изпълнение на основните им синдикални функции, конкретизирани в нея; 

 6. декларация, че синдикатът разполага с необходимия финансов ресурс за 

стопанисването на имота. 

 (3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 4 се установяват по служебен път. 

 (4) Въз основа на представените по ал. 2 документи областният управител 

извършва анализ за наличието на следните изисквания: 

 1. наличие на необходимост от имот – частна държавна собственост, с 

предназначение и характеристики, съответстващи на посочените от синдиката основни 

синдикални функции; 

 2. липса на свързаност на посочените от синдиката основни синдикални 

функции с осъществяването на дейности с икономически характер. 

 (5) Синдикатът, на който e предоставен безвъзмездно за ползване имот – частна 

държавна собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, 

всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота, както и тези за 

текущи поправки и ремонти, които са вследствие на използването му. 
 (6) Предоставените помещения на синдикатите не може да се преотдават под 

наем и да се преотстъпват за ползване. 

 (7) Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на централните 

ръководства на синдикатите, ако имат изискуеми публични задължения. 
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 (8) Областният управител може да учредява безвъзмездно право на ползване 

върху имот – частна държавна собственост, НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА 

СИНДИКАТИТЕ за изпълнение на основните им синдикални функции при спазване на 

изискванията на ал. 1 и 7 и при наличие на свободни помещения. Искането за 

предоставяне на имота се подава до областния управител и към него се прилагат 

документите по ал. 2. 

 (9) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 1 и на влязлата в сила 

заповед по ал. 8 областният управител сключва писмен договор за учредяване правото на 

ползване, в който се определят редът за предаване и приемане на имота, правата и 

задълженията на страните, срокът, отговорността при неизпълнение, поддържането 

(текущи и основни ремонти), застраховането, прекратяването на договора и другите 

условия по договора. 

 (10) При предаването на имота се съставя предавателно-приемателен 

протокол. 

 (11) Правоотношенията със синдиката се прекратяват при изтичане на срока 

на договора, поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца 

или при нарушение на забраната по ал. 6, както и при прекратяване на дейността на 

синдиката. 

 (12) При нарушение на предвидената по ал. 1 забрана за осъществяване на 

икономическа дейност договорът се прекратява едностранно от областния управител и се 

налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от 

лицензиран оценител, ПРЕДВИДЕНА В КЛАУЗА НА ДОГОВОРА С ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на 

правилата за държавните помощи. 

 

 (13) Областният управител по местонахождението на имота осъществява 

контрол за спазването на забраната по ал. 1 и 6 и в срок до 31 декември предоставя на 

Министерския съвет годишен доклад въз основа на извършени проверки през 

съответната календарна година." 

 

     § 9. Създава се чл. 67а: 

 "Чл. 67а. (1) Министерският съвет може да учредява безвъзмездно право на 

ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок, не по-дълъг от 10 години, за 

задоволяване на административните нужди на централните ръководства на политическите 

партии, отговарящи на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, при 

съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. 

Ползвателите не могат да използват имота за извършване на икономическа дейност. 

 (2) Исканията за предоставяне на имота – частна държавна собственост, за нуждите 

на централните ръководства на политическите партии, както и на регионалните им структури 

на територията на гр. София се подават до министъра на регионалното развитие и 

благоустройството чрез областния управител. Към искането се прилагат: 

 1. подробна мотивировка; 

 2. документ за регистрация; 

 3. декларация за ползваните от политическата партия имоти – частна държавна или 

общинска собственост, и за начина на ползването им; 

 4. документ за липса на публични задължения; 

 5. декларация, че имотът – частна държавна собственост, ще се използва само за 

изпълнение на административните им нужди; 

 6. декларация на политическата партия, че тя разполага с необходимия финансов 

ресурс за стопанисването на имота; 

 7. документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група; 

 8. декларация от лицето, представляващо политическата партия според актуалната й 

съдебна регистрация, че тя има достатъчен брой народни представители, които да образуват 

отделна парламентарна група, заедно с поименен списък, удостоверяващ политическата им 
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принадлежност, в случаите, когато партията участва в парламентарно представена коалиция от 

партии; 

 9. документи, доказващи, че съответната парламентарно непредставена политическа 

партия на последните избори за народни представители е получила не по-малко от едно на сто 

от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, 

ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс. 

 (3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 4 се установяват по служебен път. 

 (4) Политическата партия, на която e предоставен безвъзмездно за ползване 

имот – частна държавна собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови 

отпадъци за него, всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота, 

както и тези за текущи поправки и ремонти, които са вследствие на използването му. 

 (5) Предоставените помещения на политически партии не може да се 

преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. 

 (6) Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на централните 

ръководства на политическите партии, ако имат изискуеми публични задължения. 

 

 (7) Областният управител може да учредява безвъзмездно право на ползване 

върху имот – частна държавна собственост, за нуждите на централните или регионалните 

структури на политически партии извън територията на гр. София за изпълнение на 

административните им нужди при спазване на изискванията по ал. 1 и 6 и при наличие 

на свободни помещения. Искането за предоставяне на имота се подава до областния 

управител и към него се прилагат документите по ал. 2. 

 (8) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 1 и на влязлата в сила 

заповед по ал. 7 областният управител сключва писмен договор за учредяване правото на 

ползване, в който се определят редът за предаване и приемане на имота, правата и 

задълженията на страните, срокът, отговорността при неизпълнение, поддържането 

(текущи и основни ремонти), застраховането, прекратяването на договора и другите 

условия по договора. 

 (9) При предаването на имота се съставя предавателно-приемателен протокол. 

 (10) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват при 

изтичането на срока на договора, поради неплащане на експлоатационните разходи за 

повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 5, както и когато партията 

престане да отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии. 

 (11) При нарушение на предвидената по ал. 1 забрана за осъществяване на 

икономическа дейност договорът се прекратява едностранно от областния управител и се 

налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от 

лицензиран оценител, ПРЕДВИДЕНА В КЛАУЗА НА ДОГОВОРА С ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на 

правилата за държавните помощи. 

 (12) Областният управител по местонахождението на имота осъществява 

контрол за спазването на забраната по ал. 1 и 5 и в срок до 31 декември предоставя на 

Министерския съвет годишен доклад въз основа на извършени проверки през 

съответната календарна година." 

     § 10. В чл. 95 след думите "правото на ползване" се поставя точка и текстът 

докрая се заличава. 

     § 11. В чл. 99, ал. 3, изречение първо след думата "икономиката" запетаята и 

думите "енергетиката и туризма" се заличават. 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

    § 12. Търговете за отдаване под наем на имоти – държавна собственост, открити със 

заповед на съответния компетентен орган преди влизането в сила на това постановление, 

се провеждат по определената в заповедта по досегашния ред първоначална наемна цена. 

 


