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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 февруари 2019г. 

 
 Относно ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, 10 от 1.02.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане 

чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към 

софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват 

продажби чрез електронен магазин 

 С § 1. в глава "Общи положения" се създава чл. 7а: 

 "Чл. 7а. (1) Не се допуска лице по чл. 3 да предоставя документ с информация за текуща 

сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон. 

 (2) Не се допуска издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени 

клиентски поръчки." 

 С § 3. в чл. 36, ал. 1 се създава т. 5: 

 "5. при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната система и 

централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група 

"В"." 

 С § 5. в приложение № 2, раздел VІ, буква "е" думите "в този случай се допуска ЕСФП да 

продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до 

изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че 

връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, 

работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на 

връзката;" се заличават. 

 С   § 6. в приложение № 18а думите "към чл. 26, ал. 4" се заменят с "към чл. 26, ал. 5". 

С § 8 от Преходната разпоредба се регламентира, че лицата, които използват ЕСФП, 

привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г. 

 

 Относно ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, 12 от 08.02.2019 г. е публикувана НАРЕДБА за изменение 

и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на 

уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 1.03.2019 г. 

С § 3. в чл. 5 се правят следните изменения: 

 Точка 3 се изменя така: 

 "3. данни за условията по трудовия договор: 

 а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда; 

 б) дата на сключване на трудовия договор;  

 в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността 

и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място; 

 г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок; 

 д) размер на основното трудово възнаграждение; 

 е) дата на прекратяване на договора;". 

 В т. 4 буква "а" се изменя така:  

 "а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), който 

съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното 

споразумение, при изпращане на уведомлението;". 
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 С § 6. в чл. 6 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се 

попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви "в" и "е"." 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва 

ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, 

ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата на сключване на 

трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на 

допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с 

допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за 

промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-

2008 и ЕКАТТЕ." 

 3. В ал. 3 и 4 думите "ЕИК на търговеца" се заменят с "ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ". 

     С § 7. в чл. 8, ал. 3 след думите "коригира данните" се добавя "в". 

 Правят се промени и в текста на приложенията към Наредбата. 

 

 

 Относно ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, 13 от 12.02.2019 г. е публикуван ЗАКОН за изменение 

и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

 С § 3. в чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В текста преди т. 1 думите "политики и процедури" се заменят с "политики, 

процедури и дейности". 

  2. Създава се т. 5: 

 "5. предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на 

последващи действия." 

 С § 4. в чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т. 1 след думата "стратегически" се добавя "и годишни", а думата "програми" се 

заменя с "индикатори".  

 2. Точки 4 и 7 се отменят. 

 3. Точка 8 се изменя така: 

 "8. разделянето на отговорностите по вземане на решение, изпълнение и 

осъществяване на контрол;". 

 4. Точки 9 и 12 се отменят.  

 5. В т. 13 думата "въвеждането" се заменя с "осигуряването".  

 6. Точка 15 се отменя. 

 7. В т. 16 думата "създаването" се заменя с "осигуряването". 

 Тоест отпадат задълженията на ръководителите на организацията за следното: 

 т.4 „спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на 

публичните средства, както и за законосъобразното им управление и разходване; 

 т.7. създаването на подходяща организационна структура с цел ефективно изпълнение на 

задълженията; 

 т.9. осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции; 

 т.12. документирането на всички операции и действия и осигуряването на проследимост 

на процесите в организациите; 

 С § 6. в чл. 11, ал. 2, т. 2 накрая се добавя "на ръководството". 

 С  § 7. в чл. 13 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думата "въвеждат" се заменя с "осигуряват". 

 2. Алинеи 3 и 4 се изменят така: 

 "(3) Контролните дейности се прилагат на всички нива в организацията и на всички 

етапи при постигането на целите. Те могат да са превантивни, разкриващи или коригиращи, 

като трябва да включват най-малко:  

 1. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или 

извършването на плащане без подписите на ръководителя на организацията по чл. 2 и на лицето, 

отговорно за счетоводните записвания; 

 2. правила за достъп до активите и информацията; 

 3. политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност;  
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 4. политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови 

ангажименти и сключени договори; 

 5. политики и процедури за последващи оценки на изпълнението; 

 6. политики и процедури за обективно, точно, пълно, достоверно и навременно 

осчетоводяване на всички стопански операции; 

 7. политики и процедури за управление на човешките ресурси; 

 8. политики и процедури за спазване на лична почтеност и професионална етика. 

 (4) Редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за 

законосъобразност се определят от ръководителите на организациите по чл. 2 въз основа на 

оценка на риска и анализ на разходите и ползите и в съответствие с указанията на министъра на 

финансите." 

     С § 8. вчл. 14 се правят следните изменения: 

 1. В текста преди т. 1 думата "изграждат" се заменя с "осигуряват". 

 2. В т. 3 думите "изграждане на подходяща информационна система за управление на 

организацията с цел" се заличават. 

 3. Точка 6 се изменя така: 

 "6. надеждна отчетност, която включва: нива и срокове за докладване; видове отчети, 

които се представят на ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, 

нередности, измами или злоупотреби." 

     С § 9. в чл. 15 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Ръководителите на организациите по чл. 2 осигуряват система за мониторинг на 

финансовото управление и контрол с цел да се оцени неговото функциониране и своевременно да се 

предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на 

коригиращи действия, както и да се осигури навременното му актуализиране при промени в условията." 

     С § 10. в чл. 17 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) Методическите насоки и указания на министъра на финансите, издадени по 

прилагането на закона, са задължителни за прилагане от организациите по чл. 2 и се публикуват 

на интернет страницата на Министерството на финансите." 

 С § 11. чл. 18, ал. 1 се изменя така: 

 „С цел актуализиране и доразвиване на методологията министърът на финансите 

осъществява системно наблюдение в организациите по чл. 2, с изключение на Висшия съдебен 

съвет и Сметната палата, по прилагането на изискванията на закона и издадените въз основа на него 

актове.“ 

С § 13. Глава четвърта "а" с чл. 20а – 20к „ Превантивен финансов контрол“  се отменя . 

С § 15. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:  

1. Изменя сет.8: 

8. (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2019 г. ) "Ръководители" са лицата, управляващи организациите по 

чл. 2 , изпълняващи ръководни функции и носещи управленска отговорност. За държавните 

предприятия по чл. 2, ал. 2, т. 7 и търговските дружества по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 ръководители са лицата, 

които са овластени да ги управляват. 

2. Отменя се т.9 

3. Създават се т. 10 – 15: 

10. "Предварителен контрол за законосъобразност" са всички проверки на документи, 

факти и обстоятелства, свързани с предоставяне на увереност за спазване на приложимото 

законодателство, преди да се вземе решение или да се извърши действие от страна на ръководителите 

на организациите по чл. 2. Предварителният контрол за законосъобразност се извършва от финансови 

контрольори и/или от други лица, определени от ръководителите на организациите по чл. 2. 

11. "Последващи оценки на изпълнението" са всички проверки, насочени към откриване 

на възможни грешки или нередности на приключил процес, договор или стопанска операция. Чрез 

проверките се установява дали ресурсите са придобити, или са разходвани законосъобразно и във 

връзка с поставените цели и нивото на постигнатите резултати. Редът и начинът за извършване на 

проверките се определят от ръководителите на организациите по чл. 2 въз основа на оценка на риска и 

анализ на разходите и ползите. 

12. "Прозрачност" е създаване на възможност за информираност на обществото чрез 

осигуряване на публичен достъп до информацията, отнасяща се до системите за финансовото 

управление и контрол, във всички структури, програми, дейности и процеси на организацията. 

13. "Адекватност" е съответствие на изградените системи за финансово управление и 

контрол с целите на организацията и идентифицираните рискове за постигането им. 

14. "Лице, отговорно за счетоводните записвания" е лицето, съставител на финансовия 

отчет по смисъла на Закона за счетоводството и организиращо финансовата дейност и контрола върху 

направените счетоводни записвания. 
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15. "Одитна пътека" е система от правила и процедури за документиране, докладване, 

осчетоводяване и архивиране на дейностите и процесите в организацията, включително движението на 

финансовите средства. С одитната пътека се определя кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и 

какъв акт или документ се създава в резултат на това, като се осигурява прозрачност и проследимост на 

дейностите и процесите от тяхното иницииране до приключването им. 

  

  Относно ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни 

С § 1. Член 1 се изменя така: 

"Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със защитата на правата на 

физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 

119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679". 

(2) С този закон се определят и правила във връзка със защитата на физическите лица при 

обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, 

включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване. 

(3) Целта на закона е да осигури защита на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите по ал. 2. 

(4) Този закон урежда и: 

1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен за защита на 

основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на 

свободното движение на лични данни в Европейския съюз; 

2. правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при 

обработването на лични данни в случаите по чл. 17; 

3. средствата за правна защита; 

4. акредитирането и сертифицирането в областта на защитата на личните данни; 

5. особени случаи на обработване на лични данни. 

(5) Този закон не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и 

националната сигурност, доколкото в специален закон не е предвидено друго. 

(6) Този закон не се прилага за обработването на лични данни на починали лица, освен в случаите 

по чл. 25е. 

(7) При обработването на лични данни по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 държавите, които са 

страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария 

са равнопоставени на държавите – членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети 

държави. 

(8) При обработването на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1 държавите, участващи в 

изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, са равнопоставени на 

държавите – членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети държави." 

С § 2. Членове 2, 3, 4 и 5 се отменят. 

С § 6. в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 1: 

"(1) Комисията изпълнява задачите по чл. 57 от Регламент (ЕС) 2016/679." 

2.Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така: 

"(2) Освен задачите по ал. 1, комисията: 

1. анализира и осъществява цялостен надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на 

този закон и на нормативните актове в областта на защитата на лични данни, освен в случаите по чл. 17; 

2. издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни; 

3. осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните 

данни и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет по защита на данните по 

чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

4. участва в международното сътрудничество с други органи по защита на личните данни и 

международните организации по въпросите в областта на защитата на личните данни; 

5. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси 

от своята компетентност; 
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6. организира, координира и провежда обучение в областта на защитата на личните данни; 

7. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, 

предвидени в закон." 

С § 14. се създава нов чл. 15: 

"Чл. 15. (1) Комисията води следните публични регистри: 

1. регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили 

длъжностни лица по защита на данните; 

2. регистър на акредитираните по чл. 14 сертифициращи органи; 

3. регистър на кодексите за поведение по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

(2) Комисията води следните регистри, които не са публични: 

1. регистър на нарушенията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на този закон, както и на предприетите 

мерки в съответствие с упражняването на правомощията по чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2016/679; 

2. регистър на уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни по чл. 33 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 и по чл. 67. 

 Редът за създаване и поддържане на регистрите по ал. 1 и 2 и достъпът до тях се определят 

съгласно Закона за електронното управление, а съдържанието им – с правилника по чл. 9, ал. 2." 

    С § 15. Се създава нов чл. 16: 

"Чл. 16. (1) Условията и редът за провеждане на обучение по чл. 10, ал. 2, т. 6 се определят с 

правилника по чл. 9, ал. 2. 

(2) Комисията издава сертификат на лицата, преминали обучение по ал. 1, след успешно 

положен изпит. Сертификатът се издава за срок три години. След изтичането на срока по 

изречение второ сертификат се подновява след успешно положен изпит при условия и по ред, 

определени с правилника по чл. 9, ал. 2. 

(3) Наличието на сертификат по ал. 2 не може да бъде задължително условие за назначаване 

или изпълнение на функциите на длъжностно лице по защита на данните.  

(4) За обучението по ал. 1 се събират такси, освен в случаите на обучение, организирано и 

проведено по инициатива на комисията. Таксите се определят с тарифа, одобрена от 

Министерския съвет по предложение на комисията." 

С § 25. Глава четвърта с чл. 23 – 25 се отменя. 

С § 26. Създава се глава четвърта "а" с чл. 25а – 25о: ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 

ДАННИ  

Чл. 25а. Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на администратор или 

обработващ лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в 

противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването 

администраторът или обработващият лични данни ги връща, а ако това е невъзможно или 

изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването 

се документират. 

Чл. 25б. Администраторът и обработващият лични данни уведомяват комисията за имената, 

единния граждански номер или личния номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, 

и за данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните, както и за последващи 

промени в тях. Формата и съдържанието на уведомлението и редът за подаването му се определят с 

правилника по чл. 9, ал. 2. 

Чл. 25в. Обработването на данни на субект на данни – лице, ненавършило 14 години, въз 

основа на съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително в случаите 

на пряко предлагане на услуги на информационното общество по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за 

електронната търговия, е законосъобразно само ако съгласието е дадено от упражняващия 

родителски права родител или от настойника на субекта на данните. 

Чл. 25г. Администратор или обработващ лични данни може да копира документ за 

самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно средство или документ за 

пребиваване само ако това е предвидено със закон. 

Чл. 25д. (1) Администраторът или обработващият лични данни приема и прилага правила 

при мащабно обработване на лични данни или при систематично мащабно наблюдение на 

публично достъпни зони, включително чрез видеонаблюдение, с които въвежда подходящи 

технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на данни. 

Правилата за систематично мащабно наблюдение на публично достъпни зони съдържат правните 

основания и целите за изграждане на система за наблюдение, териториалния обхват на наблюдение и 

средствата за наблюдение, срока на съхранение на записите с информация и изтриването им, правото на 

достъп от страна на наблюдаваните лица, информиране на обществеността за осъществяваното 

наблюдение, както и ограничения при предоставяне на достъп до информацията на трети лица. 
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(2) Комисията дава насоки на администраторите и на обработващите лични данни при 

изпълнение на задължението им по ал. 1, които публикува на интернет страницата си. 

Чл. 25е. (1) Администраторът или обработващият лични данни може да обработва лични данни 

на починали лица само при наличие на правно основание за това. В тези случаи администраторът 

или обработващият лични данни предприема подходящи мерки за недопускане на неблагоприятно 

засягане на правата и свободите на други лица или на обществен интерес. 

(2) Администраторът осигурява при поискване достъп до лични данни на починало лице, 

включително предоставя копие от тях, на наследниците му или на други лица с правен интерес. 

Чл. 25ж. (1) Свободен публичен достъп до информация, съдържаща единен граждански номер 

или личен номер на чужденец, не се допуска, освен ако закон предвижда друго. 

(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат подходящи 

технически и организационни мерки, които не позволяват единният граждански номер или 

личният номер на чужденец да е единственото средство за идентификация на потребителя при 

предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга. 

(3) За целите на предоставяне на административни услуги по електронен път при условията 

на Закона за електронното управление администраторът осигурява възможност на субекта на 

данни да се идентифицира по ред, предвиден със закон. 

 Чл.25 з (5) При обработването на лични данни за целите на създаване на фотографско или 

аудио-визуално произведение чрез заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на 

обществено място не се прилагат чл. 6, чл. 12 – 21, чл. 30 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Чл. 25и. (1) Работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор на 

лични данни, приема правила и процедури при: 

1. използване на система за докладване на нарушения; 

2. ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси; 

3. въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата дисциплина. 

(2) Правилата и процедурите по ал. 1 съдържат информация относно обхвата, задълженията и 

методите за прилагането им на практика. С тях се отчитат предметът на дейност на работодателя 

или органа по назначаването и свързаното с него естество на работата и не може да се 

ограничават правата на субектите на данните по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон. 

(3) Работниците и служителите се уведомяват за правилата и процедурите по ал. 1. 

Чл. 25к. (1) Работодател или орган по назначаването, в качеството си на администратор на лични 

данни, определя срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и 

подбор на персонала, който не може да е по-дълъг от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето 

съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок работодателят или 

органът по назначаването изтрива или унищожава съхраняваните документи с лични данни, 

освен ако специален закон предвижда друго. 

(2) Когато в процедура по ал. 1 работодателят или органът по назначаването е изискал да се 

представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват 

физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за 

заеманата длъжност, той връща тези документи на субекта на данни, който не е одобрен за 

назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако 

специален закон предвижда друго. 

Чл. 25л. Обработването на лични данни за целите на Националния архивен фонд на Република 

България е обработване в обществен интерес. В тези случаи не се прилагат чл. 15, 16, 18, 19, 20 и 21 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

Чл. 25м. При обработването на лични данни за статистически цели не се прилагат чл. 15, 16, 18 и 21 

от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Чл. 25н. Лични данни, първоначално събрани за друга цел, може да се обработват за целите на 

Националния архивен фонд, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически 

цели. В тези случаи администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, които 

гарантират правата и свободите на субекта на данни в съответствие с чл. 89, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

Чл. 25о. Обработването на лични данни за хуманитарни цели от публични органи или 

хуманитарни организации, както и обработването в случаите на бедствия по смисъла на Закона 

за защита при бедствия, е законосъобразно. В този случай не се прилагат чл. 12 – 21 и чл. 34 от 

Регламент (ЕС) 2016/679." 

    § 27. Глава пета с чл. 26 и чл. 28 – 34б и глава шеста с чл. 36 – 36и се отменят. 

    § 28. Наименованието на глава седма се изменя така: "Упражняване на правата на 

субектите на данни. Средства за правна защита". 

    § 29. В глава седма се създават чл. 37а, 37б и 37в: 



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

"Чл. 37а. (1) Администраторът или обработващият лични данни може да откаже пълно или 

частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 

2016/679, както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато 

упражняването на правата или изпълнението на задължението би създало риск за: 

1. националната сигурност; 

2. отбраната; 

3. обществения ред и сигурност; 

4. предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления 

или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на 

заплахи за обществения ред и сигурност; 

5. други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или 

финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и 

социалната сигурност; 

6. защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства; 

7. предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на 

етичните кодекси при регулираните професии; 

8. защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; 

9. изпълнението по гражданскоправни искове. 

(2) Условията и редът за прилагане на ал. 1 се определят със закон и в съответствие с чл. 23, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Чл. 37б. (1) Субектът на данни упражнява правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 

чрез писмено заявление до администратора на лични данни или по друг определен от 

администратора начин. 

(2) Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за 

електронната идентификация. 

(3) Заявление може да се подаде и чрез действия в потребителския интерфейс на 

информационната система, която обработва данните, след като лицето е идентифицирано със 

съответните за информационната система средства за идентификация. 

Чл. 37в. (1) Заявлението по чл. 37б съдържа: 

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен 

идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от 

администратора, във връзка с извършваната от него дейност; 

2. описание на искането; 

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 

22 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

(2) При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и 

пълномощното." 

    § 30. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон субектът на данни 

има право да сезира комисията в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две 

години от извършването му." 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Комисията информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата или за 

резултата от нея в тримесечен срок от сезирането й." 

3. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и се изменя така: 

"(3) Комисията се произнася с решение, като може да приложи мерките по чл. 58, параграф 2, букви 

"а" – "з" и "й" от Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и в допълнение към тези мерки 

или вместо тях да наложи административно наказание в съответствие с чл. 83 от Регламент (ЕС) 

2016/679, както и по глава девета." 

4. Създава се нова ал. 4: 

"(4) Когато жалбата е очевидно неоснователна или прекомерна, с решение на комисията жалбата 

може да се остави без разглеждане." 

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6 и се изменят така: 

"(5) Комисията изпраща копие от решението си и на субекта на данните. 

(6) В случаите по ал. 1, когато се обработват лични данни за целите по чл. 42, ал. 1, решението на 

комисията съдържа само констатация относно законосъобразността на обработването." 

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3 и 4". 

    § 31. Създава се чл. 38а: 
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"Чл. 38а. (1) Жалбата до комисията може да се подаде с писмо, по факса или по електронен 

път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

(2) Не се разглеждат анонимни жалби, както и жалби, които не са подписани от подателя или 

от негов представител по закон или пълномощие." 

  § 33. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по този закон 

субектът на данни може да обжалва действия и актове на администратора и на обработващия 

лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс." 

 ( 2) В производството по ал. 1 субектът на данни може да иска обезщетение за 

претърпените от него вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна 

на администратора или на обработващия лични данни. 

 3. Алинея 3 се отменя. 

 4. Алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Субектът на данни не може да сезира съда, когато има висящо производство пред 

комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и 

няма влязло в сила решение на съда. По искане на субекта на данни или на съда комисията 

удостоверява липсата на висящо производство пред нея по същия спор." 

 5. Създава се нова ал. 5: 

 "(5) Алинея 4 се прилага и при висящо производство пред инспектората." 

    § 34. Създава се нов чл. 40: 

 "Чл. 40. Когато решението по чл. 38, ал. 3 е прието в изпълнение на решение със 

задължителен характер на Европейския комитет по защита на данните, се прилагат съответно чл. 

263 и 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз." 

 § 42. Създава се глава девета с чл. 84 – 87:"ПРИНУДИТЕЛНИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 84. (1) Мерките по чл. 58, параграф 2, букви "а" – "з" и "й" от Регламент (ЕС) 

2016/679 и мерките по чл. 80, ал. 1, т. 3, 4 и 5 са принудителни административни мерки по смисъла 

на Закона за административните нарушения и наказания. 

 (2) Мерките по ал. 1 се прилагат с решение на комисията, съответно на инспектората, 

което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 

получаването му. 

 Чл. 85. (1) За нарушения по чл. 25в на администратора или обработващия лични данни 

се налага глоба или имуществена санкция в размерите по чл. 83, параграф 4 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

 (2) За нарушения по чл. 12а, ал. 2, чл. 25ж, ал. 1 и 2, чл. 25з, ал. 1 и 2, чл. 25и, чл. 25к и 

чл. 25н на администратора или обработващия лични данни се налага глоба или имуществена санкция 

в размерите по чл. 83, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 (3) За нарушения по чл. 45, чл. 49, чл. 51, чл. 53 – 56 и чл. 80, ал. 1, т. 1 и 2 на 

администратора или обработващия лични данни се налага глоба или имуществена санкция в 

размерите по чл. 83, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 (4) За нарушения по чл. 59, ал. 3 и 4, чл. 62 и 64 – 70 на администратора или обработващия 

лични данни се налага глоба или имуществена санкция в размерите по чл. 83, параграф 4 от 

Регламент (ЕС) 2016/679.  

 (5) За неизпълнение на влязло в сила решение по чл. 84, ал. 2, с което са приложени 

принудителни административни мерки по чл. 80, ал. 1, т. 4 и 5, на администратора или 

обработващия лични данни се налага глоба или имуществена санкция в размерите по чл. 83, параграф 

5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 (6) Размерите на предвидените в ал. 1 – 5 административни наказания се определят 

съгласно посочените в чл. 83, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 критерии и се налагат в 

тяхната левова равностойност. 

 Чл. 86. (1) За други нарушения по този закон на администратор или обработващ лични 

данни се налага глоба или имуществена санкция до 5000 лв. 

 (2) За нарушение по ал. 1, извършено повторно, се налага глоба или имуществена 

санкция в двоен размер на първоначално наложената. 

 Чл. 87. (1) Извън случаите по чл. 38, ал. 1, установяването на нарушенията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 или на този закон, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания. 
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 (2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от член на 

комисията или от оправомощени от комисията длъжностни лица, съответно от оправомощени със 

заповед на главния инспектор лица.  

 (3) Наказателните постановления се издават от председателя на комисията, съответно 

от главния инспектор или от оправомощени от него инспектори. 

 (4) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения по чл. 38, ал. 3 и 

наказателни постановления се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 (5) Събраните суми от наложени от комисията имуществени санкции и глоби постъпват по 

бюджета на комисията. 

 (6) Събраните суми от наложени от инспектората имуществени санкции и глоби постъпват 

по бюджета на съдебната власт." 

     § 43. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

 1. Параграф 1 се изменя така: 

 "§ 1. По смисъла на този закон: 

1. "Лични данни" e понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

2. "Администратор", с изключение на администратора по глава осма, е понятието по чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

3. "Обработващ лични данни" е понятието по чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

4. "Обработване" е понятието по чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

5. "Ограничаване на обработването" е понятието по чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

6. "Профилиране" е понятието по чл. 4, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

7. "Псевдонимизация" е понятието по чл. 4, т. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

8. "Регистър с лични данни" е понятието по чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

9. "Получател" е понятието по чл. 4, т. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679. Държавен или местен орган, 

както и структура, чиято основна дейност е свързана с разходване на публични средства, които могат да 

получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със закон, не се смятат за 

получатели по смисъла на глава осма. Обработването на лични данни от тези органи или структури 

отговаря на приложимите правила за защита на данните съгласно целите на обработването. 

10. "Нарушение на сигурността на лични данни" е понятието по чл. 4, т. 12 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

11. "Генетични данни" e понятието по чл. 4, т. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

12. "Биометрични данни" e понятието по чл. 4, т. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

13. "Данни, свързани със здравословното състояние" e понятието по чл. 4, т. 15 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

14. "Международна организация" е понятието по чл. 4, т. 26 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

15. "Мащабно" е наблюдение и/или обработване на лични данни на значителен или неограничен брой 

субекти на данни или обем лични данни, когато основните дейности на администратора или 

обработващия лични данни, включително средствата за тяхното изпълнение, се състоят в такива 

операции. 

16. "Риск" е възможността за настъпване на имуществена или неимуществена вреда за субекта на 

данните при определени условия, оценена от гледна точка на нейната тежест и вероятност. 

17. "Публичен орган" е държавен или местен орган, както и структура, чиято основна дейност е 

свързана с разходване на публични средства.  

18. "Изтриване" е необратимо заличаване на информацията от съответния носител. 

19. "Унищожаване" е необратимо физическо разрушаване на материалния носител на информация. 

20. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на решението 

на комисията или на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по 

вид нарушение." 

  

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

   § 44. (1) Образуваните до 25 май 2018 г. и неприключили до влизането в сила на този закон 

производства за нарушения на закона се довършват по досегашния ред.  

(2) За нарушения на закона и на Регламент (ЕС) 2016/679, извършени до влизането в 

сила на този закон, срокът за сезиране на комисията по чл. 38 е една година от узнаването на 

нарушението, но не по-късно от 5 години от извършването му. 

 С § 49. в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., 

бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г.) 

се правят следните изменения и допълнения: 

 1. (В сила от 1.03.2019 г.) В чл. 36а, ал. 3, изречение първо думите "както и информация" 

се заменят с "единния граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите 

лица, както и друга информация". 
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 2. В чл. 42, ал. 5, изречение първо думите "както и информация" се заменят с "единния 

граждански номер или личния номер на чужденец и подписи на физическите лица, както и друга 

информация". 

 3. В чл. 48 се създава ал. 7: 

 "(7) Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги 

и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и 

когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 

2016 г.), техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на 

поръчката, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от 

същия регламент." 

 

    § 52. в ИЗБОРНИЯ КОДЕКС се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 17, ал. 2 думите "на Закона" се заличават. 

2. В чл. 35, ал. 2, изречение второ думите "на Закона" се заличават. 

3. В чл. 54, ал. 2, изречение трето думите "на Закона" се заличават. 

4. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 49: 

"49. съвместно с Комисията за защита на личните данни издава указания относно обработването и 

защитата на личните данни в изборния процес." 

5. В чл. 71, ал. 2, изречение второ думите "на Закона" се заличават. 

6. В чл. 86 думите "на Закона" се заличават. 

7. В чл. 113 думите "на Закона" се заличават. 

8. В чл. 122, ал. 1, изречение второ думите "на Закона" се заличават. 

9. В чл. 124, ал. 4, изречение трето думите "на Закона" се заличават. 

10. В чл. 133: 

 а) в ал. 3, т. 5 след думите "един списък;" се добавя "при полагане на подписа си в 

списъка избирателят удостоверява своята самоличност;" 

 б) в ал. 4 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за тяхната 

защита". 

11. В чл. 140: 

 а) в ал. 3, т. 6 след думите "един списък;" се добавя "при полагане на подписа си в 

списъка избирателят удостоверява своята самоличност;" 

 б) в ал. 4 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за тяхната 

защита". 

12. В чл. 257: 

 а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: "При полагане на подписа си в списъка 

избирателят удостоверява своята самоличност.", а досегашното изречение четвърто става изречение 

пето; 

 б) в ал. 3 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за защита на 

личните данни" и думите "чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни" се заменят с "чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

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

данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679". 

13. В чл. 320: 

 а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: "При полагане на подписа си в списъка 

избирателят удостоверява своята самоличност.", а досегашното изречение четвърто става изречение 

пето; 

 б) в ал. 3 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за защита на 

личните данни" и думите "чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни" се заменят с "чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679". 

14. В чл. 367: 

 а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: "При полагане на подписа си в списъка 

избирателят удостоверява своята самоличност.", а досегашното изречение четвърто става изречение 

пето; 

 б) в ал. 3 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за защита на 

личните данни" и думите "чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни" се заменят с "чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679". 

15. В чл. 416: 
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 а) в ал. 2 се създава ново изречение четвърто: "При полагане на подписа си в списъка 

избирателят удостоверява своята самоличност.", а досегашното изречение четвърто става изречение 

пето; 

 б) в ал. 3 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за защита на 

личните данни" и думите "чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни" се заменят с "чл. 4, т. 7 от 

Регламент (ЕС) 2016/679". 

 16. В Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; 

изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) в § 145, ал. 23 от преходните и заключителните 

разпоредби думите "Закона за защита на личните данни" се заменят с "изискванията за защита на 

личните данни". 

 

 § 54. В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (обн., ДВ, бр. 27 от 

2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 80, ал. 7 думите "Закона за" се заличават. 

 2. Член 83 се изменя така: 

 "Чл. 83. (1) По отношение на обработването на лични данни за целите на превенцията 

на изпирането на пари и финансирането на тероризма се прилагат Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), 

наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", и Законът за защита на личните данни, доколкото в този 

закон и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма не е предвидено друго. 

 (2) Обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл. 34 от същия 

регламент. 

 (3) След изтичането на срока за съхранение по чл. 70, обработваните от дирекция 

"Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" лични данни по реда на този 

закон и по реда на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма се изтриват или унищожават, 

освен ако специален закон не предвижда друго. 

 (4) Администратор на лични данни по отношение на обработваните от дирекция 

"Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" лични данни е директорът на 

дирекцията." 

 3. В допълнителните разпоредби се създава § 4а: 

 "§ 4а. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)." 

 

     § 55. в ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ  

 в чл. 44 ал. 2 се отменя. 

 

 § 69. в ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  се правят 

следните изменения: 

 1. В чл. 15в, ал. 3 думите "защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за 

защита на личните данни" се заменят с "изискванията за защита на личните данни по отношение на 

данните на заявителя". 

 2. В чл. 41б, ал. 1, т. 10 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят с 

"изискванията за тяхната защита". 

 3. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така: 

 "2. "Лични данни" е понятието по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.)." 

 

 § 98. в ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА 

НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО  се правят следните изменения: 

 1. В чл. 9, ал. 3 думите "със Закона за защита на личните данни" се заменят със "с 

изискванията за защита на личните данни". 

 2. В чл. 13, ал. 3 думите "на Закона за защита на личните данни" се заменят със "за защита 

на личните данни". 
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 3. В чл. 26, ал. 4 думите "със Закона за защита на личните данни" се заменят със "с 

изискванията за тяхната защита". 

 4. В чл. 42, ал. 2 думите "Закона за защита на личните данни" се заменят с "изискванията за 

защита на личните данни". 

 5. В § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби думите "на Закона" се заличават. 

 

     § 99. в ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ 

И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 в чл. 53в думите "условията и по реда на Закона за защита на личните данни" се заменят със "спазване 

на изискванията за защита на личните данни". 

 

§ 120. В срок до една година от влизането в сила на този закон Комисията за защита на 

личните данни приема наредбите по чл. 14, ал. 5 и 6 и по чл. 14а, ал. 3. 

 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. е публикуван 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 на МС от 20.02.2019 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА 

ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ 

 С § 2. от Преходни и заключителни разпоредби в ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, приет с Постановление на Министерския съвет 

№ 73 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017 г.), се правят следните 

изменения и допълнения: 

 1. В чл. 1: 

 а) В сила от 1.11.2019 г. създава се нова т. 6: 

 "6. условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез електронната платформа по 

чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;" 

 б) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думата "вписват" се заменя с "публикуват" и думите 

"в Портала" се заменят с "на Портала"; 

 в) досегашните т. 7 – 10 стават съответно т. 8 – 11. 

  2. В сила от 1.11.2019 г. -член 2 се отменя. 

  3. Член 5 се изменя така: 

 "Чл. 5. (1) Опциите по чл. 21, ал. 1 от ЗОП са клаузи в договора, които обхващат 

очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или количества в срока за неговото 

изпълнение, без да задължават възложителя да ги възложи. При уреждане на предпоставките и 

условията за реализиране на опциите се спазва чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 (2) В случай че се предвиждат опции, те се включват в прогнозната стойност на 

поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в приложимите 

случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени лица. В 

съответния документ възложителят описва опциите, а при възможност посочва и техния обем и 

стойността им." 

  4. Член 6 се изменя така: 

 "Чл. 6. (1) Подновяванията по чл. 21, ал. 1 от ЗОП включват периодично повтарящи се 

дейности при обстоятелства, посочени в договора, без да се налага неговото изменение. 

 (2) В случай че се предвиждат подновявания, те се включват в прогнозната стойност 

на поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в 

приложимите случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени 

лица. В съответния документ възложителят описва подновяванията, а при възможност посочва обем, 

стойност, както и прогнозен график за тяхното възлагане." 

  5. В чл. 7, ал. 3 думите "или връзка към електронната преписка на поръчката в профила 

на купувача" се заличават. 

  6. В чл. 8: 

 а) в ал. 4 след думите "чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7" се добавя "и чл. 149, ал. 1, т. 13"; 

 б) в ал. 5 след думите "чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7" се добавя "и чл. 149, ал. 1, т. 13", а думите 

"един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото изготвяне" се заменят с "31 март на 

годината, следваща отчетната финансова година". 

  7. В чл. 9: 

 а) в ал. 1 думите "със съвкупния оборот" се заменят със "с оборота" и думите 

"предприятие от идентични" се заменят с "предприятие от всички идентични"; 

 б) в ал. 3 думите "един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото 

изготвяне" се заменят с "31 март на годината, следваща отчетната финансова година". 
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  8. В сила от 1.11.2019 г. създава се глава трета "а" "ЦЕНТРАЛИЗИРАНА 

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА" с чл. 9а – 9л: 

 

Раздел I – „Общи положения“ 

     Чл. 9а. (1) Централизираната електронна платформа, наричана по-нататък "платформата", 

се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията, включително чрез нейното 

периодично и оперативно архивиране. 

 (2) Платформата поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана 

с възлагането на обществени поръчки, включително данни за създаването и обмена на документи, както 

и за отделните участници в операциите. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота 

на информация, за авторството и времето на всяко действие. 

     Чл. 9б. За нуждите на възлагането на обществени поръчки платформата осигурява 

електронен обмен на информация със системи и регистри с първична информация, определени със 

заповед на министъра на финансите. 

     Чл. 9в. (1) Платформата отчита астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated 

Universal Time), основан на Препоръка 460-4 "Standard Frequency and Time Signal Emissions – 

Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал" от 1986 г. на Международния съюз по 

телекомуникации (ITU – International Telecommunications Union). 

 (2) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се 

отчита с точност до година, дата, час, минута и секунда, изписани в съответствие със Стандарт БДС ISO 

8601:2006 по часовата зона на възложителя и се удостоверява с квалифициран електронен времеви 

печат. 

     Чл. 9г. (1) Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от 

възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или непосредствено се 

засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за извършени от възложителя, 

съответно от стопанския субект. 

 (2) Възложителите и стопанските субекти носят отговорност за достоверността, 

актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на 

сроковете, съобразно компетентността им. 

     Чл. 9д. (1) Възложителите събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез 

платформата само във връзка с възлагането на обществени поръчки и съобразно изискванията на 

европейското и националното законодателство. 

 (2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен 

когато това е разрешено със закон. 

     Чл. 9е. (1) При непланирано прекъсване на функционирането на платформата, 

което настъпва в последния час на последния ден, в който изтича преклузивният срок за 

извършване на определено действие, срокът изтича в края на двадесет и четвъртия час на 

първия следващ присъствен ден. 

 (2) Удължаването по ал. 1 се прилага и когато непланираното прекъсване е за повече от два 

часа в последния ден на преклузивния срок. 

 (3) В случаите по ал. 1 и 2 най-късно на следващия ден АОП публикува съобщение за 

прекъсването на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно – на интернет страницата на 

Министерството на финансите. 

 

Раздел II „Регистрация в платформата“ 

    Чл. 9ж. (1) Всички действия, свързани с възлагането на обществени поръчки в платформата, се 

извършват от възложители и стопански субекти, които са регистрирани в нея. 

 (2) Регистрацията се извършва от оправомощено лице, с квалифициран електронен 

подпис или с удостоверение за електронна идентичност. С регистрацията се създава профил на 

организацията в платформата, а лицето придобива качеството на администратор. 

 (3) Администраторът по ал. 1 може да присъединява към профила на организацията 

други лица, на които предоставя права за извършване на определени дейности, включително като 

администратор, съобразно вътрешната организация или актовете на възложителя или на стопанския 

субект. Присъединените лица се регистрират с потребителско име и парола, с което им се създават 

потребителски профили в рамките на профила на съответния възложител или стопански субект. 

 (4) С регистрацията лицата по ал. 1 и 3 се съгласяват с правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП. 

 (5) Прекратяване правата на администратор се извършва от друг администратор, определен 

от възложителя или стопанския субект. Когато това е невъзможно, прекратяването се извършва от 

АОП след получаване на писмено искане от възложителя и стопанския субект. Прекратяването 

има действие за в бъдеще. 
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     Чл. 9з. (1) При преобразуване на възложител или стопански субект праводателите и 

правоприемниците уреждат правата си по отношение профила на преобразувания възложител или 

стопански субект, включително достъпа до него на администраторите на участващите в 

преобразуването субекти, като при необходимост уведомяват АОП за служебно предоставяне или 

прекратяване достъпа на определени лица. 

 (2) Уведомлението по ал. 1 се изпраща по електронна поща, подписано с електронен 

подпис, придружено с доказателства, когато информацията за правоприемството не е публично 

достъпна. 

     Чл. 9и. (1) За всеки възложител в платформата се открива партида, по която се 

вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК) на 

юридическото лице, което възложителят представлява, пощенски и електронен адрес за 

кореспонденция, населено място, пощенски код, адрес на профила на купувача (URL). По партидата се 

извършват всички последващи вписвания. 

 (2) За всяко от лицата по чл. 175, ал. 2 от ЗОП в платформата се създава уникален номер, 

под който се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код 

(ЕИК), както и обявленията за избор на подизпълнител за поръчки в областите "Отбрана" и 

"Сигурност". 

 (3) В случаите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП документите във връзка с възлагане на поръчката се 

публикуват по партидата на възложителя, определен в споразумението за съвместно възлагане. 

 

Раздел III „Обмен на документи и съобщения“ 

     Чл. 9к. (1) Обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, 

участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в 

случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП. 

 (2) Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на 

потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез електронен 

времеви печат. 

 (3) Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за 

наличието на съобщения и документи. 

 

Раздел IV „Подготовка и подаване на заявления за участие, оферти и проекти“ 

     Чл. 9л. (1) Платформата съхранява в криптиран вид до тяхното отваряне: 

1. заявленията за участие; 

2. офертите, в т.ч. съдържащите се в тях ценови предложения; 

3. конкурсните проекти, в т.ч. документите по чл. 39, ал. 2. 

 (2) Документите по ал. 1 се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на 

потребителя. 

 (3) Генерираният ключ се съхранява единствено от кандидатите и участниците, които 

следва да декриптират с него документите по ал. 1 в платформата, в периода от: 

 1. изтичането на срока за получаване на заявления или оферти или проекти до 

обявените дата и час за тяхното отваряне; 

 2. изпращането на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените 

дата и час за тяхното отваряне. 

 (4) Кандидати и участници, които не са декриптирали документите по ал. 1 в срока по 

ал. 3, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП." 

 

 9. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 10, ал. 3 т. 1 се изменя така: 

 "1. платформата, включително до Регистъра на обществените поръчки;". 

 

 10. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 11: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява 

електронна база данни, част от платформата, с информация за възлаганите обществени поръчки в 

страната."; 

 б) алинеи 3 и 4 се отменят. 

  

 11. В сила от 1.11.2019 г. член 12 се отменя. 

  

 12. В сила от 1.11.2019 г. член 13 се отменя. 

  

 13. В чл. 14: 
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 а) в ал. 1: 

 аа) в т. 2 думите "решението за откриване на процедура за възлагане" се заменят с 

"откриване"; 

 бб) в т. 3 думите "процедура за възлагане на" се заличават; 

 б) в сила от 1.11.2019 г. в ал. 2, изречение второ думите "за което АОП е уведомена чрез 

изпращане на информация при производство по обжалване" се заличават; 

 в) в ал. 3 думите "За договорите за обществени поръчки" и запетаята след тях се заменят с 

"Когато договорите за обществени поръчки са", а след думите "възлагане на поръчка" се поставя 

запетая и се добавя "за изменение". 

   

 14. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 15: 

 а) в ал. 1 думите "както и информация при производство по обжалване" и запетаята 

пред тях се заличават, а думите "специализиран софтуер, предоставен от АОП" се заменят с 

"платформата"; 

 б) алинея 3 се изменя така: 

 "(3) В случаите по чл. 203, ал. 3 от ЗОП в деня на получаването на уведомлението за 

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

спиране на поръчката чрез платформата."; 

 в) създава се ал. 4: 

 "(4) Възложителите въвеждат информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП в платформата по 

утвърден образец." 

 

 15. В сила от 1.11.2019 г. -  членове 17 – 19 се отменят. 

 

 16. В сила от 1.11.2019 г.  - в  чл. 20: 

 а) в ал. 1 думите "общи условия за предоставяне на услугата, утвърдени със заповед на 

изпълнителния директор на АОП" се заменят с "правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП"; 

 б) алинея 2 се отменя. 

 

 17. В сила от 1.11.2019 г.  в чл. 21 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) Информацията по чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗОП за прекратяване на процедура се 

изпраща до Службата за публикации на Европейския съюз чрез обявлението по ал. 1." 

 

 18. Член 23 се изменя така: 

 "Чл. 23. Възложителите осигуряват неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до 

всички документи, публикувани на създадените и поддържани от тях профили на купувача." 

  

 19. В чл. 24: 

 а) в ал. 1: 

 аа) в основния текст думите "чл. 42, ал. 2, т. 1, 4 – 6 и 8 ЗОП" се заменят с "чл. 36а, ал. 1, 

т. 1, 2, 5 – 11 от ЗОП"; 

 бб) в сила от 1.11.2019 г. -  точка 1 се изменя така: 

 "1. всички решения, обявления и обяви, които подлежат на публикуване – в деня на 

публикуването им в регистъра;" 

 вв) в т. 2 думите "т. 3 – 10" се заменят с "т. 3 – 11"; 

 гг) точка 3 се изменя така: 

 "3. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 – в деня на изпращането 

им на определените лица;" 

 дд) в т. 5 думите "т. 4 – 10" се заменят с "т. 4 – 8, 10 и 11"; 

 ее) създава се нова т. 7: 

 "7. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им от 

изпълнителя;" 

 жж) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така: 

 "8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и 

рамковите споразумения – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за 

обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;" 

 зз) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така: 

 "9. становищата и мотивите на АОП по чл. 232, ал. 8 и 10, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от 

ЗОП – в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя;" 

 ии) досегашната т. 9 става т. 10; 

 кк) в сила от 1.11.2019 г. -  досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така: 
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 "11. информацията по чл. 193 от ЗОП – в деня на публикуването й в регистъра."; 

 б) в сила от 1.11.2019 г. - алинея 2 се отменя; 

 в) алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Документите по ал. 1, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково 

споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на 

купувача."; 

 г) в ал. 4 думите "Възложителите поддържат профила на купувача" се заменят с 

"Профилът на купувача се поддържа". 

 

 20. В чл. 26, ал. 2 след думата "срокове" се поставя запетая и се добавя "относими към 

предмета на поръчката". 

 

 21. В чл. 27 думата "Към" се заменя с "При изготвяне на графика по чл. 26, ал. 1, както 

и към". 

 22. В чл. 28: 

 а) В сила от 1.11.2019 г. алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на 

възложителя. При обмен на информация чрез платформата последният ден на срока изтича в края на 

двадесет и четвъртия час."; 

 б) създава се ал. 6: 

 "(6) Разликата между определения срок за получаване на заявленията за участие или 

офертите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа." 

 

 23. В чл. 31 ал. 1 се отменя. 

 

 24. В чл. 33: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други 

документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка. Не се 

допуска оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите. В 

тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва 

да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат."; 

 б) създава се ал. 3: 

 "(3) При включване на показател за оценка, 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." 

 

 25. В глава пета, раздел II се създава чл. 35а: 

 "Чл. 35а. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 (2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни. Срокът започва да тече от 

датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

 (3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят 

валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не 

потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие." 

 

 26. В чл. 37, ал. 4 в основния текст думите "от който да е видно правното основание" и 

запетаята пред тях се заличават. 

 

 27. В чл. 39: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 

 "(1) С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия 

на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор."; 

  

 б) в ал. 2: 

 аа) точка 1 се изменя така: 

 "1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;" 
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 бб) в т. 3 думата "документите" се заменя с "документът"; 

 в) в ал. 3: 

 аа) в т. 1: 

 ааа) букви "а", "в" и "г" се отменят; 

 Тоест вече няма да се изисква представяне към техническото предложение на: документ 

за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на 

участника; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларация за срока 

на валидност на офертата. 

 ббб) в буква "е" след думата "мостри" се добавя "макети"; 

 бб) точка 2 се изменя така: 

 "2. ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други 

предложения по показатели с парично изражение;" 

 г) В сила от 1.11.2019 г. алинея 5 се отменя. /когато се представят мостри, те се 

обозначават по начин, от който да е видно на кое предложение отговарят./ 

 

 28. Членове 40 и 41 се изменят така: 

 "Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

 1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

 8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

 9. при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

 10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел; 

 11. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; 

 12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

 (2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.  

 (3) Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 

3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, 

които заемат. 

     Чл. 41. (1) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица. 

 (2) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията 

относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

 (3) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и 

чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го 

подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 
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 (4) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което 

не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. 

 (5) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което 

представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация 

относно обхвата на представителната му власт." 

  

 29. В сила от 1.11.2019 г. по отношение на чл. 44, ал. 2 - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Член 44 се 

отменя. 

/ал.2 в сила от 1.11.2019 г.: Кандидатите и участниците могат да използват възможността по чл. 

67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и 

подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа./ 

 

 30. В чл. 46 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от 

комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП." 

 

 31. Наименованието на раздел V от глава пета се изменя така: "Подаване на 

заявления за участие и оферти". 

 

 32. В сила от 1.11.2019 г. член 47 се изменя така: 

 "Чл. 47. (1) Документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез 

платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване 

на изискванията, поставени от възложителя. 

 (2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП, когато заявлението или офертата или части 

от нея не се подават чрез платформата, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочват: 

 1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се подават документите. 

 (3) Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът 

представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви 

критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се 

представят общо. 

 (4) При открита процедура и публично състезание се представят документите по чл. 

39, ал. 2 и 3. 

 (5) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 от ЗОП на етапа на предварителен подбор се 

представят документите по чл. 39, ал. 2. 

 (6) При подаване на оферти в ограничена процедура, състезателен диалог и 

партньорство за иновации се представят документите по чл. 39, ал. 3. В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 

от ЗОП документите се придружават с опис, а ценовото предложение се представя в отделен 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 (7) При подаване на първоначални оферти в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 5 от 

ЗОП се представят документите по чл. 39, ал. 3, като в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП те се 

придружават с опис. 

 (8) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП, когато възложителят възлага поръчката въз 

основа на първоначално подадените оферти съгласно чл. 76, ал. 16 от ЗОП, ценовото предложение се 

представя в отделен плик. В тези случаи, когато оферта се подава за повече от една обособени позиции, 

документите по чл. 39, ал. 3 се представят отделно опаковани, ако е поискано от възложителя. 

 (9) Когато се представят мостри или макети по реда на чл. 39а, ал. 8 от ЗОП, те се 

обозначават по начин, от който е видно: 

 1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 2. номер на офертата, изпратена чрез платформата, когато е приложимо; 

 3. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 4. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които 

се представят. 
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 (10) В случаите по ал. 9, когато мострите или макетите са изпратени преди офертата, в нея 

се посочва входящият номер при регистрация в деловодството на възложителя, а когато са изпратени 

чрез пощенска или друга куриерска услуга – номерът на пратката." 

 

 33. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 48: 

 а) в ал. 1: 

 аа) основният текст се изменя така: "Получените оферти или заявления за участие се 

завеждат в регистър, който съдържа:"; 

 бб) точка 3 се изменя така: 

 "3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата в случаите по чл. 

39а, ал. 5 – 7 от ЗОП;" 

 вв) създава се т. 4: 

 "4. данните по т. 1 – 3 за получените мостри или макети, когато е приложимо."; 

 б) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП при получаване на заявлението за участие 

или на офертата върху опаковката се отбелязват данните по ал. 1, т. 2, за което на приносителя се 

издава документ. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането 

на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост."; 

 в) алинеи 3, 4 и 5 се отменят; 

 г) в ал. 6 думата "Получените" се заменя с "В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП 

получените". 

 

 34. В глава пета раздел VІ „Подаване на заявления за участие, оферти и проекти по 

електронен път“ -  чл. 49 и 50 се отменят. 

 

 35. В чл. 51: 

 а) в ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "когато е приложимо"; 

 б) в ал. 4 т. 3 се изменя така: 

 "3. отговаря за правилното съхранение на документите, които не са в платформата, до 

приключване на работата на комисията;" 

 в) алинея 8 се изменя така: 

 "(8) Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП след предоставяне на списъка с кандидатите или участниците."; 

 г) в ал. 9 т. 2 се изменя така: 

 "2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси;" 

 д) в ал. 13 накрая се поставя запетая и се добавя "включително да опазват документите 

от неправомерен достъп". 

 

 36. Наименованието на раздел VІІІ от глава пета се изменя така: "Действия на 

комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти". 

 

 37. В чл. 54 ал. 1 – 5 се изменят така: 

 "(1) Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от 

комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 (2) В сила от 1.11.2019 г. Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез 

платформата, възложителят осигурява на лицата по ал. 1 възможност за проследяване на 

действията на комисията по отваряне на документите. 

 (3) Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за 

участие или офертите и оповестява тяхното съдържание. 

 (4) В сила от 1.11.2019 г. - В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП най-малко трима от 

членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри". 

 (5) В сила от 1.11.2019 г. - В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП комисията предлага по 

един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение 

на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"." 

 

 38. В чл. 55: 

 а) в ал. 2, т. 1 думите "а ако обжалвано – не е" се заменят с "или е обжалвано, но не е"; 
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 б) в ал. 3 след думата "преговори" се добавя "или диалог", а след думите "отговарят на" 

се добавя "изискванията за лично състояние и на". 

 

 39. В чл. 56: 

 а) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за 

съответствието на предложенията с предварително обявените условия."; 

 б) създава се нова ал. 3: 

 "(3) Когато методиката за комплексна оценка включва показатели по чл. 70, ал. 7, т. 3, 

буква "б" от ЗОП, присъдените от комисията оценки следва да са мотивирани."; 

 в) досегашната ал. 3 става ал. 4. 

 

 40. В чл. 57, ал. 3 думите "чл. 54, ал. 2" се заменят с "чл. 54, ал. 1". 

 

 41. В чл. 60: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Комисията изготвя ДОКЛАД за резултатите от работата си, който съдържа: 

 1. състав на комисията; 

 2. кандидатите и участниците в процедурата; 

 3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо 

място участник, когато е приложимо; 

 4. в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и съответни 

мотиви; 

 5. когато е приложимо – предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно 

със съответните мотиви; 

 6. описание на представените мостри, снимки или макети – когато е приложимо."; 

 /Тоест отпада изискването в доклада да се съдържа информация за: състав на 

комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията; номер и дата на 

заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите 

и съставът й; кратко описание на работния процес; действията, свързани с отваряне, разглеждане и 

оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е 

приложимо; мотивите за допускане на всеки кандидат или участник; 

 б) алинея 2 се отменя:  

/към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като 

протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др./ 

 в) алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на 

възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на 

работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, 

представените мостри, макети и/или снимки и др."; 

 г) алинея 4 се отменя. 

/Копие от доклада по ал. 1 се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в 

работата на комисията./ 

 

 42. Създава се чл. 60а: 

 "Чл. 60а. В протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП се посочват номер и дата 

на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите и се описват предложенията на комисията за вземане на решение от 

възложителя." 

 

 43. В чл. 61: 

 а) в т. 1 след думата "отваря" се добавя "офертите", а думите "запечатаните непрозрачни 

опаковки" се заличават; 

 б) В сила от 1.11.2019 г. в т. 2, в началото се добавя "в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от 

ЗОП". 

 

 44. В глава пета раздел IХ  с  чл. 62 и 63 се отменя. 

 

 45. В глава пета наименованието на раздел X се изменя така: "Провеждане на 

процедури, които съдържат етап на преговори". 
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 46. В чл. 65: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на 

основание: 

 1. чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и има само един 

поканен участник; 

 2. чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8 и чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10."; 

 

 б) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) В случаите по ал. 1 възложителят посочва необходимата информация за 

провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила 

сключва договор за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за 

изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП." 

 

 47. Член 66 се отменя. 

/Когато провежда процедура на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП, възложителят може да сключи 

договор само ако са налице най-малко трима класирани участници./ 

 

 48. В чл. 67 ал. 5 се отменя. 

/Комисията прилага чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, 

постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка./ 

 

 49. Член 72 се изменя така: 

 "Чл. 72. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП договорът за 

обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с 

предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане – в 

зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той 

не се взема предвид." 

 

 50. Член 74 се изменя така: 

 "Чл. 74. За договори и рамкови споразумения, унищожени на основанията по чл. 119, 

ал. 1 от ЗОП, възложителите изпращат до регистъра обявление за приключване на договор за 

обществена поръчка." 

 

 51. Член 75 се отменя. 

 /Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

 (2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

 (3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 (4) Не е нарушение на забраната по ал. 3 доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 

съответно от договора за подизпълнение./ 

 

 52. В чл. 77 ал. 1 се отменя. 

 /ал.1 При сключването на рамково споразумение участниците, определени за изпълнители, 

представят документите по чл. 67, ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 1 и 4 ЗОП./ 

 

 53. Член 78 се изменя така: 

 "Чл. 78. Когато възложителят провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на 

рамково споразумение, срокът за получаване на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде 

уговорен между възложителя и избраните изпълнители. Когато не се постигне споразумение, срокът се 

определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 7 дни, а в случаите по чл. 93 от ЗОП – не по-

кратък от 5 дни." 
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 54. В чл. 80 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са 

включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една 

или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на 

всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП." 

 

 55. Член 82 се изменя така: 

 "Чл. 82. (1) Минималният срок за получаване на проекти е 30 дни от датата на изпращането 

за публикуване на обявлението за конкурс за проект, съответно от изпращането на покани до 

одобрените кандидати в ограничен конкурс. 

 (2) Когато след провеждане на конкурс за проект възложителят възнамерява да възложи 

поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, това се посочва в обявлението за конкурс за проект." 

 

 56. Член 83 се изменя така: 

 "Чл. 83. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс 

е 30 дни от датата на изпращането за публикуване на обявлението за конкурс за проект. 

 (2) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на 

участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да е по-малък от 5." 

 

 57. В чл. 84, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "изготвен на български език". 

 

 58. В чл. 85 ал. 2 се отменя. 

 

 59. В чл. 87, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "когато е приложимо". 

 

 60. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 89: 

 а) в ал. 1 думите "се представят по реда на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5" се заменят със "се 

подават чрез платформата"; 

 б) в ал. 2 думите "Конкурсният проект и документите по ал. 1" се заменят с "В случаите 

по чл. 39а, ал. 7 от ЗОП конкурсният проект или части от него"; 

 в) алинея 3 се изменя така: 

 "(3) При получаването на документите по ал. 2 върху опаковката се отбелязват данните 

по чл. 48, ал. 1, т. 2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат конкурсни проекти, 

които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка 

или в опаковка с нарушена цялост." 

 

 61. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 90 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната 

анонимност. В случаите по чл. 89, ал. 2 предварителните действия по осигуряване на анонимността на 

проектите се извършват от длъжностни лица, определени от възложителя." 

 

 62. В чл. 91: 

 а) в ал. 3: 

 аа) в изречение второ думите "се отваря и пликът по чл. 90, ал. 5 и" се заличават; 

 бб) създава се изречение трето: "Не по-късно от два работни дни преди датата на 

заседанието възложителят обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на неговото провеждане."; 

 б) в сила от 1.11.2019 г. алинея 4 се изменя така: 

 "(4) Участниците са длъжни да декриптират документите по чл. 39, ал. 2 в периода от 

изпращането на съобщението по ал. 3 до обявените дата и час за отварянето им чрез уникалния ключ, 

който съхраняват."; 

 в) в ал. 5 изречение първо се изменя така:  

 "Журито разглежда по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и 11 – 13 документите по чл. 39, ал. 2 на 

участниците, чиито проекти са класирани."; 

 г) алинея 7 се изменя така: 

 "(7) Докладът се подписва от всички членове на журито и се предоставя на възложителя 

заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата му, като 

протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените макети и/или снимки и 

др." 
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 63. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 92: 

 а) алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Заявлението за участие в ограничен конкурс за проект съдържа документите по чл. 39, 

ал. 2 и се представя чрез платформата."; 

 б) алинея 2 се отменя; 

 в) алинея 6 се изменя така: 

 "(6) Проектът се представя по реда на чл. 89." 

 

 64. В сила от 1.11.2019 г. в чл. 93 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната 

анонимност. В случаите по чл. 89, ал. 2 предварителните действия по осигуряване на анонимността на 

проектите се извършват от длъжностни лица, определени от възложителя." 

 

 65. В чл. 94 думите "ал. 3, 4, 6 и 7" се заменят с "ал. 3 и 5 – 7". 

 

 66. Член 95 се изменя така: 

 "Чл. 95. В 10-дневен срок от утвърждаването на доклада възложителят издава решение за 

класирането на участниците в конкурса, в което се посочват и присъдените награди и плащания, когато 

е приложимо." 

 

 67. Наименованието на глава девета се изменя така: "Възлагане на обществени 

поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица". 

 

 68. В сила от 1.11.2019 г. член 96 се отменя. 

 /Чл.96. В деня на публикуване на обявата по чл. 187, ал. 1 ЗОП на профила на купувача 

възложителят публикува кратка информация за поръчката на портала чрез директно въвеждане с 

използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП. 

 (2) Информацията по ал. 1 се попълва по образец и съдържа данни за възложителя, 

кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване на оферти. В 

информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който 

са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка.  

 (3) В случаите по чл. 188, ал. 2 ЗОП възложителят изпраща информацията по ал. 1, в 

която посочва удължения срок за получаване на оферти. 

 (4) В случаите по чл. 193 ЗОП възложителят оттегля информацията по ал. 1 от портала.  

 (5) На портала се осигурява публичен достъп до информацията по ал. 1 до изтичане на 3 

години от датата на публикуване на информацията./ 

 

 69. Създава се чл. 96а: 

 "Чл. 96а. (1) (В сила от 1.11.2019 г.) Офертите се подават чрез платформата, а когато 

това е невъзможно, се прилага редът по чл. 47, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 и 6. 

 (2) Офертите съдържат документите по чл. 39, ал. 3 и се прилагат декларациите по чл. 

192, ал. 3 от ЗОП. 

 (3) С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в 

т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор." 

 

 70. В чл. 97: 

 а) алинеи 1 и 2 се изменят така: 

 "(1) Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане 

и оценка на получените оферти или за провеждане на преговори. 

 (2) За членовете на комисията по ал. 1 се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 – 10 и 

13. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или за него 

е възникнал конфликт на интереси, възложителят определя със заповед нов член. В случаите, когато е 

налице конфликт на интереси, действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват 

повторно от новия член."; 

 б) алинеи 4 – 6 се изменят така: 

 "(4) (В сила от 1.11.2019 г. по отношение на препратката към чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП) 

В случаите по чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП техническото предложение на всеки от участниците се 

подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите 

представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието 

приключва. 
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 (5) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани 

непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. 

 (6) (В сила от 1.11.2019 г. по отношение на изречение второ) Преди утвърждаване на 

протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го връща на комисията, когато констатира нарушение 

в нейната работа, което може да бъде отстранено. Протоколът се изпраща на участниците чрез 

съобщение на техните потребителски профили в платформата." 

 

 71. В чл. 98: 

 а) в ал. 1: 

 аа) създава се нова т. 1: 

 "1. доклад за резултатите от действията по чл. 21, ал. 2 от ЗОП;" 

 бб) досегашната т. 1 става т. 2; 

 вв) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думата "копие" се заменя със "справка", а накрая 

се поставя запетая и се добавя "когато е приложимо"; 

 гг) досегашните т. 3 – 9 стават съответно т. 4 – 10; 

 б) в ал. 3 думата "организират" се заменя с "отговарят за". 

 

 72. В чл. 99: 

 а) в ал. 1 след думите "чл. 124, ал. 2, т. 2" се добавя "и средната стойност на съвкупното 

производство по", а думата "определя" се заменя с "определят"; 

 б) в ал. 2 накрая се добавя "по чл. 124, ал. 2 от ЗОП". 

 

 73. В чл. 100 ал. 3 се отменя. 

 

 74. В чл. 101 думите "За включване на" се заменят със "За включване в", а думите 

"заявление, което съдържа" се заличават. 

 

 75. В чл. 105 думите "до изпълнителния директор на АОП" се заменят със "за 

публикуване". 

 76. В чл. 106: 

 а) в ал. 1 т. 7 се изменя така: 

 "7. при участници обединения – копие от документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на 

обединението, както и документ, от който е видно лицето, което представлява участниците в 

обединението."; 

 б) в ал. 2: 

 аа) в т. 2, буква "а" думите "и/или" се заменят с "или"; 

 бб) създава се т. 3: 

 "3. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника."; 

 в) в ал. 3: 

 аа) в т. 1 думите "по ал. 1, т. 2, 3 и 5" се заменят с "по ал. 1, т. 2 – 4"; 

 бб) в т. 2 числото "4" се заменя с "5"; 

 г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "както и от лицето, което по 

пълномощие представлява кандидата или участника, ако има такова"; 

 д) алинея 5 се изменя така: 

 "(5) Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по ал. 1, т. 4 могат да се 

представят от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект."; 

 е) създава се нова ал. 7: 

 "(7) С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор."; 

 ж) досегашната ал. 7 става ал. 8. 

 

 77. В чл. 107 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от 

комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП." 

 

 78. В глава тринадесета, в наименованието на раздел I думите "и 5" се заличават. 

 

 79. В чл. 108: 
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 а) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) За включване в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП възложителите изпращат до АОП 

информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, в която посочват най-малко: 

 1. при установени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП: 

 а) описание на обстоятелството, номера на решението, с което е установено, и датата 

на влизането му в сила; 

 б) данни за обществената поръчка, във връзка с която е настъпило обстоятелството, 

включително датата и номера на публикацията в регистъра и в "Официален вестник" на Европейския 

съюз; 

 2. при установени обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП: 

 а) данни за договора за обществена поръчка, включително страните, предмета, общата 

стойност, изплатените суми и/или обезщетения, датата на сключване, а когато е приложимо – и датата и 

правното основание за разваляне на договора или за неговото прекратяване; 

 б) кратко описание на неизпълнението на договора по буква "а", неговото процентно 

изражение спрямо стойността или обема на договора; 

 в) датата на влизането в сила на съдебното решение или на документа по чл. 57, ал. 3, 

т. 2, буква "в" от ЗОП."; 

 б) създава се нова ал. 3: 

 "(3) В случаите по чл. 230, ал. 3 от ЗОП възложителите прилагат копие на влезлия в сила 

акт или на документа, с който се доказва съответното обстоятелство."; 

 в) досегашната ал. 3 става ал. 4; 

 г) създава се ал. 5: 

 "(5) Не се включва в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП лице, за което информацията не е 

подадена при условията на ал. 2 – 4." 

 

 80. В глава тринадесета, в наименованието на раздел II думите "Условия и ред за 

издаването" се заменят с "Одобряване". 

 

 81. Член 109 се изменя така: 

 "Чл. 109. (1) Лицата по чл. 231, ал. 1 от ЗОП изпращат до изпълнителния директор на 

АОП проекти на стандартизирани изисквания и документи заедно с мотиви за необходимостта от 

тяхното одобряване. В мотивите се представя информация за вида и съдържанието на 

предлаганите за одобряване документи, обектите и предметите на поръчките, както и 

възложителите, които ще ги прилагат. 

 (2) Агенцията по обществени поръчки изпраща за съгласуване проектите на 

документи по ал. 1 на органите и организациите по чл. 231, ал. 2 от ЗОП и ги публикува на 

Портала за обществени поръчки, като определя срок за изразяване на становища, който не може 

да бъде по-малък от 30 дни. 

 (3) Получените становища по ал. 2 се отразяват от вносителя. 

 (4) Проектите се предлагат за одобряване от министъра на финансите и от министъра, 

отговорен за съответния ресор, след постигането на съгласие от вносителя и лицата по чл. 231, ал. 

2 от ЗОП по окончателните предложения. 

 (5) При възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документи по 

чл. 231, ал. 3 от ЗОП се актуализират или се отменят по реда на тяхното одобряване." 

 

 82. В чл. 114: 

 а) алинея 1 се отменя; 

 б) в ал. 2, в основния текст думите "по ал. 1" се заменят с "по чл. 229, ал. 1, т. 14 от 

ЗОП". 

 

 83. Член 114а се отменя. 

 

 84. В чл. 115 думите "ал. 1, т. 5 – 8" се заменят с "ал. 1, т. 2, букви "г" – "е". 

 

 85. В чл. 120 думите "ал. 1, т. 5 – 8" се заменят с "ал. 1, т. 2, букви "г" – "е". 

 

 86. В чл. 121, в ал. 5 думите "ал. 6" се заменят с "ал. 9". 

 

 87. Членове 122а и 122б се отменят. 

 

 88. В чл. 122в: 
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 а) в ал. 1, изречение второ думите "ал. 6" се заменят с "ал. 9"; 

 б) алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Становището на външния експерт по чл. 232а, ал. 4 от ЗОП се прилага към 

становището на АОП от предварителния контрол по чл. 232 от ЗОП като самостоятелна и неразделна 

част от него."; 

 в) създава се ал. 3: 

 "(3) Възложителят отбелязва номера на предварителното становище по ал. 1 в 

решението за откриване на процедурата." 

 

 89. В чл. 123: 

 а) алинея 1 се отменя; 

 б) създава се ал. 4: 

 "(4) Когато процедурата е прекратена преди издаването на становището по ал. 3, 

осъществяването на контрола се преустановява и това се отбелязва в становището." 

 

 90. Членове 128, 129 и 130 се отменят. 

 

 91. Член 132 се изменя така: 

 "Чл. 132. В деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за 

откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП възложителят изпраща по реда на чл. 117 

доказателствата за описаните в мотивите обстоятелства. В писмото по чл. 117, ал. 1 се посочват 

партидата на възложителя и номерът на решението за откриване." 

 

 92. Член 133 се отменя. 

 

 93. В чл. 134 думите "и чл. 133, ал. 3" се заличават. 

 

 94. В чл. 135: 

 а) в ал. 1 накрая думите "или чл. 133, ал. 3" се заличават; 

 б) (в сила от 1.11.2019 г. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) алинея 3 се изменя така: 

 "(3) Становищата по ал. 1 се изпращат едновременно на възложителя и на органите по чл. 

238, ал. 1 от ЗОП." 

 

 95. В глава четиринадесета раздел IV с чл. 136 и 137 се отменя. 

 

 96. В чл. 138: 

 а) създава се нова ал. 1: 

 "(1) Контролът по чл. 235 от ЗОП се осъществява преди сключването на 

допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка на основание по чл. 

116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато договорът е на стойност, равна или по-висока от стойностните прагове по 

чл. 229, ал. 2 от ЗОП, и стойността на изменението отговаря на изискванията на чл. 229, ал. 3 от ЗОП."; 

 б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така: 

  "(2) За осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят е длъжен да изпрати в 

АОП: 

 1. проект на обявление за изменение на договора за обществена поръчка; 

 2. мотиви за прилагане на избраното основание; 

 3. доказателства за изпълнение на изискванията на ЗОП."; 

 в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "Документите по ал. 1" се заменят с 

"Документите по ал. 2". 

 

 97. Член 139 се изменя така: 

 "Чл. 139. (1) Агенцията по обществени поръчки предоставя становище относно 

законосъобразното прилагане на основанието в 30-дневен срок от получаването на документите по чл. 

138, ал. 2, което се изпраща на възложителя и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП. 

 (2) Агенцията по обществени поръчки уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП, 

когато установи, че в регистъра е публикувано обявление за изменение, което подлежи на 

контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква "е" от ЗОП, но такъв не е осъществен поради неспазване на чл. 

235, ал. 2 от ЗОП." 

 

 98. Наименованието на глава петнадесета се изменя така: "Вътрешни правила на 

публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки". 
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 99. (В сила от 1.11.2019 г.) В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1а 

и 1б: 

 "§ 1а. (В сила от 1.11.2019 г.) (1) Подаване, вписване или отказ за вписване, 

поддържане и актуализиране на информацията за процедурите, публикувани в Регистъра на 

обществените поръчки, действащ преди въвеждане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, се 

извършват по досегашния ред. 

 (2) Информацията по ал. 1 се води и поддържа по начин, който гарантира нейната защита, и 

се архивира след изтичане на 10 години от откриване на процедурите, но не по-рано от една година 

след приключване изпълнението на договорите. 

 (3) Информацията по ал. 1 за създадена квалификационна система се архивира след 

изтичане на 10 години от: 

 1. датата на прекратяването й, или 

 2. изтичане на срока на нейното действие. 

 (4) Информацията по ал. 1, свързана с рамково споразумение или с динамична система за 

покупки, се архивира след изтичане на 10 години считано от: 

 1. крайния срок на действие на рамковото споразумение или на динамичната система за 

покупки, или 

 2. тяхното прекратяване. 

 (5) За процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки по ал. 1, 

възложителят изпраща по образец информация при производство по обжалване в деня на 

получаване на уведомлението за образуване на производството или най-късно на следващия 

работен ден. 

     § 1б. В сила от 1.11.2019 г. - На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен 

достъп за срок 3 години от датата на публикуване на информацията за поръчки, възлагани чрез 

събиране на оферти с обява преди въвеждането на платформата. След изтичането на този срок 

информацията за съответната поръчка се архивира." 

 

     100. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 се изменя  

     § 4. (Попр. – ДВ, бр. 20 от 2019 г.) Постановлението влиза в сила от 1 март 2019 г. с 

изключение на § 2, т. 1, буква "а", т. 2, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, буква "б", т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, 

т. 19, буква "а", подбукви "бб" и "кк" и буква "б", т. 22, буква "а", т. 27, буква "г", т. 29 по отношение на 

чл. 44, ал. 2, т. 32, т. 33, т. 37 по отношение на чл. 54, ал. 2, 4 и 5, т. 43, буква "б", т. 60, т. 61, т. 62, буква 

"б", т. 63, т. 64, т. 68, т. 69 по отношение на чл. 96а, ал. 1, т. 70, буква "б" по отношение на препратката 

към чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП в чл. 97, ал. 4 и по отношение на изречение второ в чл. 97, ал. 6, т. 94, 

буква "б" и т. 99 (§ 1а и 1б), които влизат в сила от 1 ноември 2019 г. 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 21.02.2019 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА 

ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, в сила 

от 26.02.2019 г. 

С Постановлението се приема Наредба за дейностите и задачите по отбранително-

мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване. 

С § 1 от ЗР в Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 

Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 107 

от 2018 г.), в чл. 2, ал. 3 се създава т. 12: 

"12. приема Методика за осъществяване на контрол на министерствата, ведомствата, 

областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с възложени 

военновременни задачи по отбраната на страната, по изпълнение на дейностите и задачите по 

отбранително-мобилизационна подготовка." 

С § 2. се отменя Постановление № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и 

задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите 

лица с военновременни задачи (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 и 39 от 2011 г. и бр. 49 

от 2012 г.). 

НАРЕДБА за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и 

реда за тяхното осъществяване 
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 Съгласно чл. 1, ал.1 с тази наредба се уреждат дейностите и задачите по отбранително-

мобилизационна подготовка, условията и редът за тяхното осъществяване и финансовото им 

осигуряване. Отбранително-мобилизационната подготовка обхваща подготовката на държавната и 

местната администрация, територията и инфраструктурата, населението и икономиката на страната за 

действие във военно време. 

 Съгласно ал.3 държавните органи, органите на местното самоуправление и местната 

администрация, включително техните поделения, подразделения и структурни звена и юридическите 

лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната, провеждат отбранително-

мобилизационна подготовка като част от подготовката на страната за отбрана. 

 В чл.2 от Наредбата е указано, че държавните органи извършват дейностите и 

изпълняват задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в рамките на своята компетентност 

и в съответствие с възложените им с нормативните актове задължения. 

 Регламентирано е, че основните дейности по отбранително-мобилизационна 

подготовка са: 

 1. разработване на нормативни актове, ръководни документи и планове, свързани с 

отбраната на страната; 

 2. организиране на подготовката на държавната и местната администрация за действие във 

военно време; 

 3. планиране, изграждане и поддържане на военновременната система за управление на 

страната; 

 4. организиране на подготовката на икономиката на страната за действие във военно време, 

планиране и осигуряване на граждански ресурси за отбрана; 

 5. организиране на подготовката на територията и инфраструктурата на страната за 

отбрана; 

 6. организиране на подготовката и защитата на населението за военно време.  

 Регламентирано е, че основните задачи по отбранително-мобилизационна подготовка 

са: 

 1. разработване и поддържане на план за привеждане в готовност за работа във военно 

време, военновременен план и други планове и документи, свързани с отбраната на страната; 

 2. организиране на подготовката на личния състав за действие във военно време;  

 3. организиране на работата на Съветите по сигурност към областните управители и 

кметовете на общини; 

 4. организиране поддържането в готовност за използване на системата за управление във 

военно време; 

 5. планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането на 

комуникационно-информационните системи за управление във военно време; 

 6. организиране на денонощно оперативно дежурство за оповестяване при привеждане в 

готовност за работа във военно време; 

 7. планиране и осигуряване на граждански ресурси за отбраната на страната, в това число:  

 а) подпомагане осигуряването на заявените мобилизационни ресурси за въоръжените сили 

и структурите, ангажирани с отбраната на страната; 

 б) координиране и контролиране на изграждането и поддържането на мощности и 

инфраструктура за военновременна дейност; 

 в) създаване на организация за усвояване и поддържане на производството на стоки и 

услуги по военновременните планове; 

 г) планиране на военновременните запаси и държавните резерви за осигуряване на 

отбраната на страната във военно време; 

 д) организиране на отсрочването на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените 

сили при мобилизация и осигуряване на трудови ресурси за действие във военно време; 

 8. подпомагане на подготовката и защитата на населението във военно време чрез оказване 

на съдействие на компетентните органи; 

 9. водене на оперативен отчет и организиране на защитата на обектите от системата за 

военновременно управление; 

 10. изготвяне и актуализиране на единен списък на юридически лица, стратегически и 

други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време;  

 11. методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-мобилизационна 

подготовка по компетентност на функционален, териториален и йерархичен принцип;  

 12. подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на населението 

с основни хранителни и нехранителни стоки; 
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 13. планиране, разпределяне и отчет на финансовите средства за осигуряване на 

военновременните задачи по отбраната на страната и на дейностите по отбранително-мобилизационна 

подготовка и контрол на тяхното разходване. 

    В чл. 3, ал.1 се указва, че държавните органи, органите на местното самоуправление и 

местната администрация при изпълнение на задълженията им, свързани с отбраната, се 

подпомагат от звена по отбранително-мобилизационна подготовка. 

 Съгласно ал.2 звената по отбранително-мобилизационна подготовка могат да бъдат 

организирани в дирекции, отдели или сектори. В състава на звената по ал. 1 се включват:  

1. ръководител; 

2. експерти с аналитична или контролна функция; 

3. експерти със спомагателна функция или специалисти (оперативни дежурни за носене на 

денонощно дежурство и др.);  

4. изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление и др.  

 В администрацията на изпълнителната власт служителите по ал. 2, т. 1 и 2 са в щатната 

численост на персонала, а служителите по ал. 2, т. 3 и 4 се назначават във или извън утвърдената 

численост на персонала. 

 Когато служителите по ал. 2, т. 4 са извън утвърдената численост на персонала, се 

назначават до 8 души по трудови правоотношения на длъжност "изпълнител" по допълнително 

разписание на длъжностите.  

 Съгласно чл. 5, ал.1 в звената по отбранително-мобилизационна подготовка се назначават 

служители с необходимата квалификация и с разрешение за достъп до класифицирана 

информация.  
 За ръководители в звената по отбранително-мобилизационна подготовка се назначават 

лица, които притежават подходяща образователно-квалификационна степен от област на висше 

образование и професионален опит в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, в 

съответствие с изискванията на Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с 

Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 

 Ръководителите и експертите с аналитична или контролна функция в звената по 

отбранително-мобилизационна подготовка задължително преминават специализиран курс на 

обучение по отбранително-мобилизационна подготовка във висше училище. 

 В администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт ръководителят 

на звеното по отбранително-мобилизационна подготовка е секретар на Съвета по сигурността. 

 Разпоредбата на чл.6 регламентира, че функциите и задачите на звената по 

отбранително-мобилизационна подготовка се определят съгласно действащите нормативни 

изисквания и функции на всяка администрация или юридическо лице, съответно в устройствения 

правилник или в заповед на ръководителя.  

 Съгласно чл. 7 държавните органи организират денонощно дежурство за оповестяване 

при привеждане в готовност за работа във военно време. Разпоредбата на чл.8-ми указва, че за 

правилната организация на денонощното дежурство съответните ръководители със своя заповед 

определят реда, начина и мястото за носене на дежурството и техническите средства за 

оповестяване и утвърждават правила за дейността на оперативните дежурни при привеждане в 

готовност за работа във военно време. Денонощното дежурство в администрациите на държавните 

органи се носи от оперативни дежурни, като съгласно ал.4-та то се изпълнява в специално 

пригодени и оборудвани за целта дежурни стаи. Необходимото оборудване на дежурните стаи се 

определя с указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

доставките към Министерския съвет. 

 Разпоредбата на чл. 9 указва, че за изпълнение на военновременните задачи по 

отбраната на страната и на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка 

на държавните органи ежегодно се осигуряват бюджетни субсидии от държавния бюджет чрез 

бюджетите на съответните разпоредители с бюджет. 

 Второстепенните разпоредители с бюджет заявяват необходимите им финансови 

средства по отбранително-мобилизационна подготовка чрез съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет. Копия от заявките до Министерския съвет на областните администрации 

се изпращат до Министерството на отбраната.  
 Планирането на финансовите средства се извършва след предварително съгласуване с 

Министерството на отбраната по приоритети преди започването на бюджетната процедура за 

съответната година в следната последователност: 

 1. първостепенните разпоредители с бюджет (без общините) изпращат в Министерството на 

отбраната заявки за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за следващата година 

и отчети за разходваните средства за предходната година; заявките се изготвят съобразно политиките, 
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програмите и задачите на съответното ведомство в областта на отбранително-мобилизационната 

подготовка по направления и типове дейности; 

 2. Министерството на отбраната оценява заявките за съответствие с нормативните 

изисквания и приоритетите за отбранително-мобилизационната подготовка, съгласува ги и ги внася за 

одобряване от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 

Министерския съвет; 

 3. Министерството на отбраната писмено уведомява първостепенните разпоредители с 

бюджет за одобрените им заявки, които от своя страна уведомяват съответните второстепенни 

разпоредители с бюджет за одобрените им заявки; 
 4. разпоредителите с бюджет (без общините) включват одобрените им средства в 

проектобюджетите си за съответната година по функция "Отбрана и сигурност". 

 Разпоредбата на чл. 10 регламентира, че Министерският съвет на Република България 

чрез министъра на отбраната осъществява общото методическо ръководство и контрол на 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка на страната. 

 Контролът по изпълнението на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна 

подготовка се извършва в съответствие с Методиката за осъществяване на контрол на 

министерствата, ведомствата, областните управи, органите на местното самоуправление и 

юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната, по изпълнение на 

дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на страната, приета от 

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, по 

предложение на министъра на отбраната. Ръководителите на държавни органи и структури от 

системата за защита на националната сигурност могат да разработват свои методики за осъществяване 

на контрол на подчинените им структури. 

 Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 

ежегодно приема план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното 

самоуправление и юридически лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната по 

изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната по предложение 

на министъра на отбраната.  

 Проверките от плана се осъществяват от комисия, определена със заповед на 

министър-председателя на Република България, за всеки конкретен случай. За резултатите от 

извършените проверки комисията изготвя протокол, който се представя за приемане от 

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския 

съвет.  

 Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация 

осъществяват методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка на подчинените им административни структури и техните 

поделения, подразделения и структурни звена и юридическите лица от отрасъла (ресора) от 

националната икономика, за който отговарят. 

 Разпоредителите с бюджет, които осигуряват бюджетни субсидии на разпоредители с 

бюджет от по-ниска степен за изпълнение на военновременни задачи по отбраната на страната и на 

дейности и задачи по отбранително-мобилизационна подготовка, контролират разходването им за 

изпълнение на тези дейности и задачи. 

 Тези органи определят реда за осъществяване на методическо ръководство и контрол 

на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка в подчинените им административни 

структури. 

 Държавните органи разработват План за изпълнение на дейностите и задачите по 

отбранително-мобилизационна подготовка за календарната година и Доклад за изпълнението на 

дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка за изминалата календарна 

година, които се утвърждават от техните ръководители. Структурата на плана и на доклада и 

сроковете за тяхното разработване се определят с Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка през календарната година. С тези указания се определят приоритетите 

на страната по отбранително-мобилизационна подготовка през следващата година, за които се планират 

финансови средства по реда на чл. 9 от наредбата. 

 

 


