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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 януари 2018г. 

 
 

 Относно ДВ, бр. 2/03.01.2018. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 2 от 03.01.2018 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 335 на МС от 29.12.2017 г. за изменение на Наредбата за трудовата книжка и 

трудовия стаж, приета с Постановление № 227 на Министерския съвет от 1993 г.   
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 думите "писмена молба-декларация" се заменят с "писмено 

заявление-декларация". 

 

 Относно ДВ, бр. 3/05.01.2018. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 336 на МС от 29.12.2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

С § 1. в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, се правят следните изменения и допълнения: 

Съгласно чл. 4. (1) възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – 

МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по 

образец съгласно приложение № 5 в един екземпляр на хартиен и електронен носител. 

  Променя се текста на ал.2 и тя добива следното съдържание 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 

възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на 

интернет страницата си, когато има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по 

друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и 

кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата 

си.  

В чл. 4а: 

а) алинея 1 се изменя така: 

"(1) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща 

уведомлението по чл. 4 на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, 

ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо 

режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за 

управление на риска от наводнения, когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано 

със: 

1. водовземане от повърхностни или подземни води; 

2. ползване на повърхностни или подземни водни обекти; 

3. заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; 

4. заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от 

замърсяване на подземните води; 

5. приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е 

възможен контакт с води."; 

В чл. 6 се добавя: 

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, ал. 1 

ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., 

бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък 

"Тарифата" 
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С постановлението се правят промени и в Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за издаване на 

комплексни разрешителни, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на околната среда и водите, и др. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. е публикувана НАРЕДБА № 8121з-1 

от 2.01.2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на 

пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на 

държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за 

възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство 

 

 С тази наредба се определя реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно 

превозно средство (ППС), което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и 

предоставено за нуждите на бюджетна организация и чийто оригинален (автентичен) 

идентификационен номер не е установен. 

 За поставяне на нов (служебен) идентификационен номер на ППС собственикът 

подава заявление за регистрация по реда на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, 

пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от 

тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) 

в съответното структурно звено на "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи 

(СДВР) или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). 

 На възстановяване подлежи идентификационен номер на ППС: 

1. за което е установено подправяне, заличаване или повреда на идентификационния номер и 

впоследствие е върнато на собственика по законовия ред; 

2. с наличие на корозия или друг дефект в областта на идентификационния номер; 

3. на което при извършване на ремонтни дейности идентификационният номер е бил заличен частично 

или напълно, ако преди извършването им ППС е било предоставено за установяване на автентичния 

идентификационен номер; 

4. чийто идентификационен номер е бил нарушен вследствие на механично или химично третиране при 

извършено изследване с цел идентификацията му; 

5. на което е извършена смяна с ново шаси (купе), произведено от завода – производител на ППС. 

 На възстановяване не подлежи идентификационен номер на ППС, чието автентично 

съдържание не е установено. 

 

     Относно ДВ, бр. 4/09.01.2018. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 на МС от 29.12.2017 г. за изменение и допълнение на 

Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по 

децентрализация на държавното управление 

С § 1. в чл. 1 ал. 2 се изменя така: 

"(2) Съветът: 

 1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на държавната политика в областта 

на децентрализацията на основата на единна стратегия за децентрализация на държавното управление; 

 2. обсъжда проекти на планови и програмни документи и на нормативни актове или на 

други експертни предложения по конкретни въпроси, които са свързани с децентрализацията; 

 3. осигурява координация и взаимодействие между централните и териториалните органи 

на изпълнителната власт, други държавни органи и организации и органите на местното 

самоуправление и местната администрация при изпълнение на мерки и дейности в областта на 

децентрализацията; 

 4. извършва ежегодно наблюдение на постигнатия напредък за изпълнение на целите на 

държавната политика в областта на децентрализацията." 

 Предвидено е заместник-председателят, който е представител на органите на местното 

самоуправление и местната администрация да се определя от Управителния съвет на Националното 

сдружение на общините в Република България. 

 Чл.2, ал.3 се променя така: 
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 "(3) Членове на съвета са: по един заместник-министър на финансите, на вътрешните 

работи, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на културата 

и на младежта и спорта, по един областен управител, който представлява районите и областите, 

които са включени в териториалния обхват на район "Северна и Югоизточна България" и на 

район "Югозападна и Южна централна България", както и представители на органите на местното 

самоуправление и местната администрация, които са равни на общия брой на представителите на 

централните и на териториалните органи на изпълнителната власт. Най-малко две трети от 

представителите на местното самоуправление и местната администрация трябва да заемат изборна 

длъжност." 

 Регламентирано е, че заседанията на съвета се откриват и провеждат, ако на тях 

присъстват повече от половината от членовете му. 

 Създава се нова ал.6 на чл.2, която гласи, съветът в изключителни случаи може да 

вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове. Когато някой от 

членовете поиска мотивирано въпросът да се обсъди от съвета, той се включва в дневния ред за 

следващото заседание. 

 В чл. 4 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) На заседания на съвета по покана на председателя могат да участват представители на 

постоянните комисии на Народното събрание, на администрацията на Министерския съвет, на 

министерства, на други държавни органи и организации, областни управители, както и представители 

на местното самоуправление и местната администрация и на неправителствени организации, които 

имат отношение към разглежданите въпроси." 

  Създава се секретариат, чиито функции се изпълняват от административно звено в 

специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

който да подпомага дейността на съвета. 

 

 Относно ДВ, бр. 5/12.01.2018. 

 

1. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 5 от 12.01.2018 г. са публикувани  СПИСЪК на 

специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за 

съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – 

Велико Търново, за 2018 г. и СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни 

преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за 2018 г. за 

съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – 

Велико Търново 

 

 Относно ДВ, бр. 7/19.01.2018. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

 Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в резултат на заеманата висша 

публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с 

цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или 

за други лица. 

Противодействието на корупцията се осъществява чрез: 

 1. превантивни дейности по реда на глава четвърта и оперативно-издирвателна дейност по 

реда на глава девета; 

 2. деклариране на несъвместимост; 

 3. деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични 

длъжности, и свързаните с тях лица; 

4. осигуряване на публичен достъп до декларациите; 

5. проверка на декларациите; 

6. проверка, анализ и оценка на имущественото състояние; 

 7. установяване на конфликт на интереси и налагане на санкции и на други мерки в случай 

на установен конфликт на интереси; 

 8. публично оповестяване на имената на лицата, които не са подали декларации или в чиито 

декларации е установено несъответствие, и на имената на лицата, за които е установен конфликт на 

интереси; 

9. сезиране на компетентните органи в случаите, предвидени в този закон; 

10. други способи и средства, предвидени в този закон. 
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В чл. 6, ал.1 от закона е определено кои са лица, заемащи висши публични длъжности 

по смисъла на този закон: 

1. президентът и вицепрезидентът; 

2. народните представители; 

3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-

министрите; 

4. членовете на Европейския парламент от Република България; 

5. членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, 

заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по 

предложение на български държавен орган; 

6. председателят и съдиите от Конституционния съд; 

7. председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, 

главният прокурор, техните заместници, административните ръководители на органите на съдебната 

власт и техните заместници, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите; 

8. омбудсманът и заместник-омбудсманът; 

9. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на 

съобщенията; 

10. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата; 

11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията; 

12. управителят, подуправителите, членовете на управителния съвет и главният секретар на 

Българската народна банка; 

13. председателят, заместник-председателите, членовете и главният секретар на Комисията за 

финансов надзор; 

14. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за защита от 

дискриминация; 

15. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

16. председателят, заместник-председателите и членовете на надзорния съвет, управителят и 

подуправителят на Националния осигурителен институт; 

17. управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите 

на районните здравноосигурителни каси; 

18. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и 

членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, 

ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския 

съвет, и техните заместници; 

19. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните й 

дирекции; 

20. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол; 

21. директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция "Митници", 

директорите на дирекции в Централното митническо управление, началниците на митници и техните 

заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове; 

22. изпълнителният директор, заместник изпълнителните директори и главният секретар на 

Националната агенция за приходите, директорите на дирекции в Централното управление и 

директорите на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите; 

23. ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните 

здравни инспекции, на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните регионални 

дирекции, на Държавен фонд "Земеделие" и на неговите областни дирекции, на областните отдели 

"Автомобилна администрация", на Националния институт за недвижимо културно наследство и на 

териториалните му звена, на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", неговите заместници и 

ръководителите на териториалните й служби, на Главна дирекция "Охрана", неговият заместник и 

директорите на областните дирекции, на регионалните инспекции по околната среда и водите, на 

басейновите дирекции за управление на водите, на националните паркове, на предприятията за 

управление на дейностите по опазване на околната среда; 

24. председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална 

сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и на Държавна агенция "Технически операции", 

началникът на Националната служба за охрана и неговите заместници и директорът на Служба "Военна 

информация" и неговите заместници; 

25. председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол 

на специалните разузнавателни средства; 
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26. главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговият заместник, 

административният секретар, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорът на 

дирекция "Вътрешна сигурност", директорите на областните дирекции на Министерството на 

вътрешните работи и техните заместници; 

27. офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили съгласно Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България; 

28. главните секретари на Народното събрание, на президента на републиката и на 

Министерския съвет, главните и административните секретари в администрацията на изпълнителната 

власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на 

отбраната; 

29. ръководителите на инспекторати по Закона за администрацията; 

30. началниците на политическите кабинети; 

31. областните управители и заместник областните управители; 

32. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на 

райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и главните архитекти на 

общините и районите; 

33. членовете на Централната избирателна комисия; 

34. председателят и членовете на Съвета за електронни медии; 

35. генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално 

радио и на Българската телеграфна агенция; 

36. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия 

договор, които са избрани или са назначени с решение или по предложение на български държавен 

орган; 

37. ръководителите на задграничните представителства на Република България; 

38. българските граждани, които по решение или по предложение на български публични 

органи са членове на управителни или на контролни органи на международни организации, 

съфинансирани от Република България; 

39. членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие; 

40. членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа 

компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа 

компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския 

енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен 

оператор; 

41. председателите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, техните 

заместници и лицата, които съгласно устава представляват политическата партия; 

42. членовете на ръководните и на контролните органи на Българския Червен кръст; 

43. ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, 

които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския 

съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона 

за публичните финанси; 

44. лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични 

възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за 

възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите; 

45. председателят на Българската академия на науките, ректорите на държавните висши 

училища и началниците на военните академии и на висшите военни училища; 

46. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, 

които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или 

общинския бюджет; 

47. членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и 

директорите на държавните горски и ловни стопанства; 

48. изпълнителният директор и ръководителите на териториалните поделения на Държавно 

предприятие "Фонд затворно дело"; 

49. членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на Държавно предприятие 

"Български спортен тотализатор"; 

50. членовете на управителните органи на икономически обособените лица и структурни 

единици по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. 

 Предвидено е, че ръководителите на ведомствата, които определят и освобождават 

лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаването на съответния акт да уведомят за това 

Комисията. За лицата по ал. 1, т. 5, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, 

приел решението или направил предложението. 
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 Орган за противодействие на корупцията по смисъла на този закон за лицата, 

заемащи висши публични длъжности, е Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. Дейността на Комисията се подпомага от 

администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции. Районите на 

териториалните звена на Комисията и организацията на работа се определят с правилника по чл. 23 от 

закона. Териториалните звена се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори. 

 Комисията има следните правомощия: 

 1. осъществява превантивни дейности по реда на глава четвърта; 

 2. събира, анализира и проверява сведения при или по повод информация за прояви на 

корупция на лица, заемащи висши публични длъжности; 

 3. извършва проверка и анализ на декларациите за имущество и интереси на лицата, 

заемащи висши публични длъжности; 

 4. установява конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности; 

изслушва или изисква предоставянето на информация по отношение на проверките, свързани с 

установяване на конфликт на интереси; 

 5. проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи 

висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването за предприемане на 

съответни действия; 

 6. извършва проверка на имущественото състояние, приема решение за удължаване на 

проверката в предвидените от закона случаи и решения за прекратяване на проверката; 

 7. образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, което включва 

внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки и на иск за отнемане в полза на държавата 

на незаконно придобито имущество; 

 8. отказва образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество; 

 9. прекратява проверката по чл. 107, ал. 2 или удължава срока й; 

 10. прекратява производства за отнемане на незаконно придобито имущество и сключва 

спогодби по този закон; 

 11. приема правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите на 

Комисията и организира тяхното провеждане; 

 12. утвърждава образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4; 

 13. упражнява други правомощия, предвидени в закон. 

 

 Предвидено е, че, решенията на Комисията се приемат с мнозинство повече от половината 

от всички членове и се мотивират. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на 

които те са установени, както и направените правни изводи. Решенията на Комисията по т. 4 и 

мотивираните откази по т. 8 се публикуват незабавно на интернет страницата на Комисията при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на 

класифицираната информация. 

 Комисията публикува на интернет страницата си всички решения на съда по съдебните 

дела, по които тя участва, включително и невлезлите в сила и подлежащи на обжалване, а така също и 

определенията за прекратяване на съдебни производства, включително и невлезлите в сила. 

 Решенията на Комисията по т. 6 – 10 не подлежат на обжалване. 

 Съгласно чл. 16 органи на Комисията са директорите на териториалните дирекции и 

инспекторите в тях. 

Органи на Комисията са и директорът на дирекцията, която извършва дейности за 

противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по 

повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности, и 

инспекторите в нея. 

Съгласно чл. 35. (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, 

задължени по Закона за съдебната власт, подават следните декларации: 

1. декларация за несъвместимост; 

2. декларация за имущество и интереси; 

3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1; 

4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта 

за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. 

(2) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават пред органа по избора или назначаването, а 

декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 – пред Комисията. 

(3) Декларациите по ал. 1, т. 1 и 3 се подават по образец, утвърден от органа по избора 

или назначаването. 

(4) Декларациите по ал. 1, т. 2 и 4 се подават по образец, утвърден от Комисията. 
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(5) Декларациите се подават на хартиен и на електронен носител. Декларация, подадена 

само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

Съгласно чл.  36. (1) При заемането на висша публична длъжност, за която с 

Конституцията или със закон са установени несъвместимости, лицето подава пред органа по избора 

или назначаването или пред съответната комисия за лице по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 3 декларация за 

несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността. 

(2) При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този закон, не 

подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени 

различни несъвместимости. 

(3) Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в 

едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за 

отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора 

или назначаването. 

(4) В случай че лицето не предприеме действия за отстраняване на несъвместимостта в 

срока по ал. 3, органът по избора или назначаването предприема действия за прекратяване на 

правоотношението. 

(5) Когато в специален закон е предвидено задължение за подаване на декларация за 

несъвместимост от съответните лица преди възникване на трудовото или служебното 

правоотношение, същите лица не подават допълнителна декларация за несъвместимост след 

възникване на правоотношението. 

  Съгласно чл. 37. (1) Лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, 

задължени по Закона за съдебната власт, подават пред Комисията декларация за имущество и 

интереси в страната и в чужбина, в която декларират: 

1. недвижимо имущество; 

2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други 

превозни средства, които подлежат на регистрация по закон; 

3. парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., 

включително в чуждестранна валута; 

4. вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и 

инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.; 

5. налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни 

дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 

6. задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит 

през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.; 

7. трудови доходи, получени през предходната календарна година; 

8. доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, 

когато са над 1000 лв.; 

9. чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни 

превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то 

се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва, независимо от 

основанията за това и от условията на ползване; 

10. дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата 

по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със 

средства на институцията, в която заемат длъжността, за: 

а) обучение; 

б) пътуване; 

в) други плащания с единична цена над 1000 лв.; 

11. разходи за обучения извън случаите по т. 10, в т. ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято 

еднократна стойност надхвърля 1000 лв.; 

12. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски 

дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност 

като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на 

избирането или назначаването; 

13. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, 

заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по 

служба; 

14. данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична 

длъжност, има частен интерес. 

(2) При годишното деклариране на имуществото по т. 3 – 6 се посочват наличностите 

към 31 декември на предходната календарна година. 
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(3) При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е придобито по време на заемане на 

длъжността, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало 

придобиването им. 

(4) Лицата, заемащи висши публични длъжности, декларират имуществото и доходите и 

на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески 

начала, и на ненавършилите пълнолетие деца. 

(5) Лицата, заемащи висши публични длъжности, не декларират имуществото и доходите 

на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не 

упражняват родителски права. 

(6) За обстоятелствата по ал. 5 задълженото лице подава декларация. 

(7) Лицата, заемащи висши публични длъжности, могат да подадат декларация, че не 

желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо 

съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице. 

  С чл. 38. се регламентира, че: 

(1) Декларация за имущество и интереси се подава: 

1. в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност; 

2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година; 

3. в едномесечен срок от освобождаване на длъжността; 

4. в едномесечен срок от изтичането на една година след подаване на декларацията по т. 

3. 

(2) В срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси 

съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за 

отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства. 

  Съгласно чл. 39. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават декларации по чл. 

35, ал. 1, т. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпване на промяната. 

  С разпоредбата на чл. 40. Се регламентира, че в едномесечен срок от изтичане на сроковете 

по чл. 36, ал. 1 и чл. 39 органът по избора или назначаването публикува на интернет страницата 

си декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и списък на лицата, които не 

са подали декларации в срок. В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 38 и 39 

Комисията публикува на интернет страницата си декларациите на лицата, заемащи висши 

публични длъжности, и списък на лицата, които не са подали декларации в срок. 

Органът по избора или назначаването поддържа публичен регистър на декларациите за 

несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за 

несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1. 

Комисията приема декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларирани 

обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите и ги завежда в 

публичния регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1. Публичният регистър по чл. 169, ал. 1, т. 1 съдържа 

информацията по чл. 37, ал. 1. 

   

  Всяко лице има право на достъп до данните от регистрите по чл. 169, ал. 1. Достъпът се 

осигурява чрез интернет страницата на Комисията, съответно на органа по избора или 

назначаването, при спазване на Закона за защита на личните данни. 

Всяко лице има право да получава информация, свързана с данните от регистрите по 

чл. 169, ал. 1, по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

 В срок до 6 месеца от изтичане на сроковете по чл. 38 и 39 инспекторите на Комисията 

проверяват и анализират информацията от декларациите за имущество и интереси на лицата, 

заемащи висши публични длъжности, относно достоверността на декларираните факти. 
Проверката на декларациите се извършва чрез пряк достъп до електронните регистри, бази данни и 

други информационни масиви, поддържани от други държавни органи, с изключение на службите за 

сигурност. 

Инспекторите на Комисията може да изискват допълнителна информация от 

държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите 

на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на 

вписване, обявяване или удостоверяване. Органите и институциите по ал. 1 са длъжни в 30-дневен 

срок от получаване на искането да предоставят необходимата информация. 

Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на 

допълнителната информация. Комисията може да получава информация от Информационната 

система за паричните задължения на клиентите по чл. 56 от Закона за кредитните институции, както и 

да иска разкриване на банкова тайна. Комисията може да поиска и разкриване на застрахователна 

тайна, както и на данъчна и осигурителна информация. 
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   Проверката приключва с доклад за съответствие, когато не е установена разлика между 

декларираните факти и получената информация. В останалите случаи проверката приключва с 

доклад за несъответствие. 

  При установено несъответствие Комисията уведомява съответното лице и му дава 14-

дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. 

Отстраняването на непълнотите и грешките се извършва по реда за подаване на декларация. 

При установено несъответствие при проверка на декларациите Комисията публикува на 

интернет страницата си заключенията за лицата, при които е установено несъответствие в 

декларациите, което не е отстранено в срок. 

При установено несъответствие след срока за отстраняване на несъответствието в размер на 

не по-малко от 5000 лв. Комисията приема решение за изпращане на материалите от проверката 

на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс.При установено несъответствие след срока в размер на не по-малко 

от 20 000 лв. Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото 

състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на глава десета. 

Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на този 

закон за лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до Комисията. За сигнал 

се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл. 

48, ал. 1, т. 2 – 4. Всеки сигнал се регистрира в Комисията незабавно след постъпването му. 

Съгласно чл.48 всеки сигнал следва да съдържа: 

1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на 

подателя, ако има такъв; 

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична 

длъжност; 

3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на 

нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено; 

4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща 

изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените 

данни или да предоставят допълнителна информация; 

5. дата на подаване на сигнала; 

6. подпис на подателя. 

 Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети 

действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал, има 

право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред. 

 В Раздел I на глава 8, са дадени  дефиниции на следните понятия: 
 Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има 

частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на 

правомощията или задълженията му по служба. 

 Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за 

лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето 

задължение 

 Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или 

акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги 

безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, 

подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или 

обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. 

 Описани са забрани по отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности, 

както следва: 

      - не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен 

интерес от вземането на дадено решение. 

 - няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес 

 - няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен 

интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или 

постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции. 

 - няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или 

постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага 

санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други 

дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба. 

 - няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва 

бюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, 
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разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или 

свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници 

или притежават дялове или акции.  

 /Тази забрана се прилага и по отношение на свързани със заемащия висшата публична 

длъжност лица, които са еднолични търговци. Лицата нямат право да извършват 

горепосочените дейности и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации, в които са били член на орган на управление или контрол, управител, 

съдружник или са притежавали дялове или акции една година преди датата на избирането или 

назначаването им, или докато заемат длъжността./ 
 - няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на 

информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, 

докато заема длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е 

предвидено друго. 

 - няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са 

заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или 

задълженията му по служба. 

 - няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска 

реклама. 

 Когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си 

направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като 

уведоми органа по избора или назначаването. 

 Когато на заседание на колективен държавен орган или на орган на местното 

самоуправление се обсъжда и решава въпрос, по който негов член е обявил частен интерес, 

последният не може да участва в обсъждането и да гласува. В тези случаи решенията се приемат с 

предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, което е обявило частен 

интерес. Oбстоятелствата се отразяват в протокола от съответното заседание. 

 Органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на лице, заемащо 

висша публична длъжност, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка с конкретно 

правомощие или задължение по служба. 

 Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване или узнаване на данните 

за наличие на частен интерес. Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният 

интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или 

задължение. Когато закон предвижда специални основания за отводи и самоотводи, се прилага 

специалният закон. 

 Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен 

конфликт на интереси или съответно нарушение на чл. 68 или 69, няма право в продължение на една 

година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема 

публична длъжност. 

Лице, което е заемало висша публична длъжност, няма право в продължение на една 

година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови договори, договори за 

консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с 

търговските дружества, едноличните търговци, кооперациите или юридическите лица с 

нестопанска цел, по отношение на които в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, 

регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава 

дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива 

търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел. Ограниченията се 

прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по предната хипотеза. 

  Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението 

на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да 

участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 

е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 
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 Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до 

Комисията, по решение на Комисията или по искане на лицето, заемащо висша публична 

длъжност. На лицето, срещу което е образувано производството, се предоставят за запознаване всички 

събрани доказателства и му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от 

предоставянето им. Лицето, срещу което е образувано производството, може да представи и да посочи 

нови доказателства, които да се съберат, както и на адвокатска защита в производствата по този раздел, 

при спазване на защитата на подалия сигнала по глава седма. 

 Производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по 

чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от 

извършването на нарушението. 

 Решението на Комисията се съобщава на: 

1. заинтересованото лице; 

2. органа, компетентен да прекрати правоотношението; 

3. окръжната прокуратура по седалището на органа по т. 2. 

 Решението на Комисията, с което се установява конфликт на интереси, може да се 

оспори от заинтересованото лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Прокурорът може да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението, с 

което се установява липсата на конфликт на интереси. Когато се установят данни за извършено 

престъпление, материалите се изпращат незабавно на прокуратурата. 

 Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за 

освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. 

 Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт 

на интереси, за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в полза на 

държавата или общината. 

 Когато бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо висша 

публична длъжност, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната 

равностойност се отнема в полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго 

основание. 

 Регламентира се реда за установяване на незаконно придобито имущество и неговото 

отнемане, описани са обезпечителните мерки, които могат да бъдат предприемани, действията, 

които магат да се извършват след налагане на обезпечетелни мерки, предмета на отнемане, 

производство пред съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, 

управление на обезпеченото и на отнетото имущество. 

 Предвидено е, че се създава  Междуведомствен съвет за управление на отнетото 

имущество. Съветът предлага на Министерския съвет да предостави за управление на бюджетни 

организации и общини за изпълнение на техните функции отнетото по реда на този закон имущество 

или да възложи продажбата му. 

 Предвидено, че лице, заемащо висша публична длъжност, което наруши разпоредба на 

раздел II от глава осма, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. За това нарушение лицата 

по § 2, ал. 1 се наказват с глоба в размер от 1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено 

повторно, глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а за лицата по § 2, ал. 1 глобата е в размер от 2000 

до 10 000 лв. 

 Предвидено, че лице, заемало висша публична длъжност, което след освобождаването 

му от длъжност наруши ограничение, предвидено в раздел IV от глава осма, се наказва с глоба от 

5000 до 15 000 лв., а когато нарушението е повторно с глоба от 10 000 до 30 000 лв. За лицата по § 2, 

ал. 1 наказанието е глоба в размер от 2500 до 7500 лв., а когато нарушението е извършено повторно  

– глоба от 7500 до 15 000 лв.; 

Лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация по този закон в 

срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. За това нарушение лицата по § 2, ал. 1 се наказват 
с глоба в размер от 300 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 

3500 до 6000 лв., а за лицата по § 2, ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 2000 лв. 

  Лице, заемащо висша публична длъжност, което не декларира или невярно декларира 

обстоятелство, което е длъжно да декларира по този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 

лв., освен ако не е предвидено по-тежко наказание. За това нарушение лицата по § 2, ал. 1 се наказват с 

глоба в размер от 300 до 1000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 

3000 до 6000 лв., а за лицата по § 2, ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 2000 лв. 

Лице, което в определените срокове не окаже съдействие или не представи поисканите от 

Комисията сведения и документи, включително в електронен вид, се наказва с глоба от 200 до 1000 

лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до 2000 лв. 

На юридическо лице, което в определените срокове не предостави поисканите от 

Комисията информация и документи в определените срокове, се налага имуществена санкция от 



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

1000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 2000 

до 20 000 лв. 

За нарушение на задълженията по чл. 49, ал. 1 /неразкриване на информация за подалия 

сигнала и за обстоятелствата, който са станали известни/ на виновното длъжностно лице се 

налага глоба от 5000 до 20 000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление. 

  Регламентирано е, че актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени 

от председателя на Комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 

председателя на Комисията. 

Актовете за установяване на нарушение по чл. 173 и 174 относно декларациите за 

несъвместимост се съставят от овластени от органа по избора или назначаването лица. 

Наказателните постановления се издават от органа по избора или назначаването. 

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

 С §1 от Допълнителните разпоредби на закона са дадени легални дефиниции на 

следните понятия: "достатъчно данни", "доходи, приходи и източници на финансиране", "значително 

несъответствие", "имущество", "инспектор", "контролиране на юридическо лице", "несъвместимост", 

"нетни доходи", "обичайни разходи", "орган по избора или назначаването", "повторно", "преобразуване 

на имуществото", "проверка за почтеност", "пропорционалност на намесата в личния и семейния 

живот", "свързани лица", "трайно ползване", "фактическа раздяла", "фактическо съжителство на 

съпружески начала" и  "Членове на семейството". 

 

С разпоредбата на § 2 се регламентира следното:.  

(1) Разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета се прилагат съответно за: 

1. служителите в администрацията на президента, в администрацията на органите на 

законодателната и съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет и на Националния институт на правосъдието, в администрацията на органите на 

изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната 

администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на 

служителите, които заемат технически длъжности; 

2. представителите на държавата или на общините в органите на управление или контрол на 

търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с 

нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1; 

3. управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или 

държавни предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други 

юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1; 

4. членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1, съветниците и 

експертите към политическите кабинети; 

5. кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините; 

6. нотариусите, съдиите по вписванията и държавните и частните съдебни изпълнители. 

(2) Лицата по ал. 1 подават декларациите по чл. 35, ал. 1 в сроковете по чл. 36, ал. 1 и по 

чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 пред органа по избора или назначаването, с изключение на кметовете на 

кметства, които подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет. 

(3) Органът по избора или назначаването, с изключение на органите по назначаването на 

служители от службите за сигурност, води публичен регистър на подадените декларации при 

спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на 

декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 

1, т. 12 – 14. 

(4) Службите за сигурност водят регистри за служителите си с данните по ал. 3, които не са 

публични. 

(5) Проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт 

на интереси се извършват от съответния инспекторат или от комисия от служители, изрично 

овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват и тези функции, а за 

кметовете на кметства – от постоянна комисия на съответния общински съвет. 

(6) Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за 

установяване на конфликт на интереси се уреждат с наредба на Министерския съвет, а за 

органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и 

Националния институт на правосъдието – с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет. 

Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на 

конфликт на интереси по отношение на експертите по чл. 55, ал. 2 от Закона за съдебната власт се 

уреждат с правилата по чл. 55, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
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(7) Когато при проверка на декларациите се установи несъответствие в размер на не по-

малко от 5000 лв., органът по избора или назначаването сезира Националната агенция за 

приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(8) Установяването на конфликт на интереси се извършва от органа по избора или 

назначаването, като с акта за установяване на конфликт на интереси се налага и 

административното наказание, а за кметовете на кметства – от постоянна комисия на съответния 

общински съвет. В тези случаи не се съставя акт за установяване на административно нарушение 

и не се издава наказателно постановление. 

(9) Актът по ал. 7 се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(10) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 176 се съставят от 

органа по избора или назначаването или от определени от него длъжностни лица, а за кметовете на 

кметства – от председателя на постоянната комисия на съответния общински съвет. Наказателните 

постановления се издават от органа по избора или назначаването или от определени от него 

длъжностни лица, а за кметовете на кметства – от кмета на общината. 

(11) Когато при проверката на декларациите или в производството за установяване на 

конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, органът по избора или 

назначаването сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по 

наказателно преследване. 

 

Този закон отменя: Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 

имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други 

длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

Съгласно разпоредбата на § 4: 

 (1) Лицата, за които с този закон за първи път възниква задължение за деклариране, 

подават встъпителни декларации при условията и по реда на този закон в едномесечен срок от 

утвърждаването на образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4. 

(2) Задължените лица, подали встъпителни декларации по реда на отменения Закон за 

публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, не подават 

нови встъпителни декларации след влизането в сила на този закон. Те подават декларации при 

условията и по реда на този закон в сроковете по чл. 36. 

  

 Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се преименува на Комисия за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се 

вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция 

и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното 

звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на 

лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и съответната специализирана дирекция от 

Държавна агенция "Национална сигурност", свързана с противодействие на корупционни прояви сред 

лицата, заемащи висши държавни длъжности. Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество е правоприемник на активите, пасивите, архива, 

информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност към Министерския съвет, на съответната част от активите, пасивите, 

архива, правата и задълженията на Сметната палата, свързани с дейността по отменения Закон за 

публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и на 

съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност" за 

противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. 

  

  С § 9 се регламентира, че законът се прилага и по отношение на имущество, придобито 

незаконно преди влизането му в сила. 

 

В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди  

 1. В чл. 2, ал. 2 думите "Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 

имущество" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество". 

 2. В чл. 2а: 

 а) в заглавието думите "Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество" се 

заменят с "Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество"; 
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 б) думите "Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество" се 

заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество". 

 В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма 

 1. В чл. 3, ал. 2 думите "Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество" се 

заменят с "Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество". 

 2. В чл. 4а думите "Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество" се заменят 

с "Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество". 

  

 В Кодекса на труда: 

 1. В чл. 107а ал. 5 се изменя така: 

 "(5) При постъпване на работа и всяка година до 15 май служителят е длъжен да подава 

пред лицето по ал. 6 декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това задължение не се отнася 

за служителите, които заемат технически длъжности. Служител, който е лице, заемащо висша 

публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество." 
 2. В чл. 330, ал. 2: 

 а) в т. 9 думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се 

заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество"; 

 б) създава се т. 11: 

 "11. работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество." 

  

 В Закона за администрацията: 

 1. В чл. 19а, ал. 3 думите "чл. 13, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси или при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят с "чл. 36, ал. 3 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

и при установяване на конфликт на интереси или при влизането в сила на акт, с който е 

установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество". 

 2. Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество". 

  

 В Закона за държавния служител 

 1. Член 29 се изменя така: 

 "Задължение за деклариране на имущество и интереси 

 Чл. 29. При встъпването си в длъжност и всяка година до 30 април държавният 

служител е длъжен да подава пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси 

по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за 

имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество." 

 2. В чл. 107, ал. 1: 

 а) в т. 8 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се 

заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество"; 

 б) създава се т. 11: 

 "11. държавният служител не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество." 

 

В Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

1. В чл. 15: 

а) създава се нова ал. 3: 

"(3) На пряко подчинение на кмета на общината се създава инспекторат за осъществяване на 

контрол и проверки по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато числеността на общинската администрация 
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не е достатъчна за обособяване на инспекторат, неговите функции се изпълняват от комисия от 

служители, изрично оправомощени от кмета на общината да осъществяват и тези функции."; 

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5. 

2. В чл. 34 ал. 5 се изменя така: 

"(5) Общинският съветник не може: 

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, 

контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски 

дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие; 

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – 

членка на Европейския съюз; 

3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или 

контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е 

общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия." 

3. Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество". 

 

 В Закона за обществените поръчки:  
 Навсякъде думите "чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси" се заменят с "чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество". 

 

С разпоредбата на § 67 се регламентира, че: 

 (1) Министерският съвет и пленумът на Висшия съдебен съвет приемат наредбите по § 2, 

ал. 6 в тримесечен срок от влизането в сила на закона. 

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на закона се приема правилникът по чл. 23. 

(3) В тримесечен срок от влизането в сила на закона се приемат наредбите по чл. 85, ал. 

2 и по чл. 102, ал. 2. 

(4) В тримесечен срок от влизането в сила на закона се приемат инструкциите по чл. 24, 

ал. 2, по чл. 27, ал. 2, по чл. 88, ал. 1 и по чл. 104, ал. 2. 

(5) В едномесечен срок от влизането в сила на закона се приемат правилата по чл. 13, ал. 

1, т. 11, чл. 15, ал. 8 и по чл. 167, ал. 4. 

(6) Комисията приема комплексна методология за превенция и предотвратяване на 

корупцията на база на утвърдената досега в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност методология в тримесечен срок от конституирането си. 

(7) Органите по чл. 35, ал. 3 утвърждават образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 

и 3 в тримесечен срок от влизането в сила на закона. 

(8) Комисията утвърждава образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 в тримесечен 

срок от конституирането си. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение на Закона за собствеността, в сила от 31.12.2017 г. 

С § 1. се прави промяна в § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., 

ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г. и 

бр. 107 от 2014 г.) като думите "31 декември 2017 г." се заменят с "31 декември 2022 г.". 

С промяната се регламентира, че давността за придобиване на имоти – частна 

държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, 

начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, 

осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се 

лица, в сила от 01.01.2018 год. 

С § 1. в чл. 3 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, т. 2 думите "над 18-годишна" се заменят с "от 18- до 22-годишна". 

2. В ал. 13 думите "чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6" се заменят с "чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10". 

3. В ал. 15 думите "декларация образец № 1 и" се заличават. 
 

С § 2. в чл. 3а след думите "на хартиен носител" се добавя "или по електронен път чрез 

използване на квалифициран електронен подпис на подателя,". 
 

apis://Base=NARH&DocCode=4071&ToPar=Art34_Al5&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40796&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40796&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40796&ToPar=Art2_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40796&ToPar=Art2_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Par2_Al6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Par2_Al6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art23&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art85_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art85_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art102_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art24_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art24_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art27_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art88_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art104_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art13_Al1_Pt11&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art13_Al1_Pt11&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art15_Al8&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art167_Al4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art35_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art35_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art35_Al1_Pt3в&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art35_Al1_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=42500&ToPar=Art35_Al1_Pt4в&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=73555&ToPar=Par1_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=82301&ToPar=Art3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=82301&ToPar=Art3а&Type=201/


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

С § 3. в чл. 6а, ал. 9, изречение първо думите "до края на месеца, следващ месеца" се 

заменят с "до края на втория месец, считано след месеца". 

С § 4. в приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указанията за попълване на декларация 

образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 12 "Вид осигурен" код 98 се заличава и се създава код 99: 

"– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от 

Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното 

време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на 

законоустановените в Република България." 

2. В т. 12.3 в т. 1 на "Забележки" числата "95 и 97" се заменят с "95, 97 и 99". 

3. В т. 15.1 в код 2 думите "чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда" се заменят с 

"чл. 325, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда" и думите "чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 

4 от Закона за държавния служител" се заменят с "чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона 

за държавния служител". 

4. В т. 16 в позиция 3 и позиция 4 числото "23" се заличава, а в т. 3 на "Забележки" думите 

"или 98" се заличават. 

5. В точки 16.7 и 16.8 числото "23" се заличава. 

6. След т. 16.8 се създава "Забележка": 

"Забележка. 

Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според 

договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и 

служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава – членка на Европейския 

съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

Конфедерация Швейцария." 

7. В т. 21 думите "чл. 6, ал. 2" се заменят с "чл. 6, ал. 2 и 12". 

8. В т. 31 числото "98" се заменя с "99". 

9. В т. 34 в "Забележки" изречение първо се заличава, а в изречение второ числата "96, 97, 

98" се заменят с "92, 96, 97". 

  

 

 Относно ДВ, бр. 8/23.01.2018. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

С § 1. в чл. 3, ал. 3 т. 1 се изменя така: 

"1. Народното събрание, по предложение на Министерския съвет – за включени в списъка по 

ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително за техните 

обособени части или за включени в списъка по ал. 1 отделни обособени части от имуществото на 

търговски дружества, с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по 

ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;". 

С § 2. От ПРЗ се указва, че започнатите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 

3, ал. 3, т. 1 от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по 

новия ред. 

 

 Относно ДВ, бр. 9/26.01.2018. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г. е публикувана НАРЕДБА за 

изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала 

им, в сила от 26.01.2018 г. 

С наредбата се определят изискванията и критериите, на които трябва да отговарят ВиК 

операторите, за да извършват дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената 

територия, включително професионалните и квалификационните изисквания към персоналa им, както и 

условията и редът за провеждане на обучението му. Регламентирано е, че ВиК операторите трябва да 

отговарят на изискванията и критериите по глава втора от наредбата за целия срок на извършване на 

дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената територия. 

Съгласно чл. 3: ВиК оператори могат да са единствено капиталови търговски дружества с 

обособени територии, с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги, с активи по чл. 

13 и/или чл. 19 от Закона за водите. 
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Въведено е изискване към ВиК операторът да разработи, да внедри и да поддържа система за 

управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за 

управление на здравето и безопасността при работа. 

 Изисква се ВиК операторите да поддържат технически персонал, оборудване и технически 

средства, чрез които да могат да осъществяват нормално дейността си, да спазват изискванията на тази 

наредба, на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.) и на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.) – при техническата експлоатация на 

ВиК системите. Указано е, че квалификацията и броят на персонала, както и видът на оборудването и 

техническите средства зависят от предоставените с договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите 

активи, съобразено с видовете планирани дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите, в т.ч. мониторинг, текущи и основни ремонти, отстраняване на експлоатационни 

проблеми при нарушено функциониране, извършване на изследвания и измервания, периодичен 

контрол и обследване на състоянието на съоръженията (конструкция, устройства и др.), почистване на 

съоръженията, събиране, обработване и съхраняване на получената информация при техническата 

експлоатация на ВиК системите, работа с потребителите и др. 

 Посочено е кои са техниката и оборудването, с които ВиК операторът трябва най-малко да 

разполага, които са необходими за непрекъснато предоставяне на ВиК услуги в границата на 

съответната обособена територия. 

 Въведени са изисквания ВиК оператора да поддържа 24-часова безплатна телефонна линия 

за съобщаване на аварии, както и за предоставяне на справки, информация и др., да поддържа интернет 

страница, да разполага със софтуерен счетоводен продукт за обработване на данните за приходите от 

дейността по предоставяне на ВиК услуги, посочени са и регистрите, които  ВиК операторът трябва да 

създаде и да поддържа за целите на изграждането, стопанисването, поддържането, експлоатацията и 

предоставянето на данни при проектирането на ВиК системите. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 22 от наредбата компетентен орган, който съблюдава 

спазването и изпълнението на изискванията по глава втора с изключение на чл. 9, е асоциацията 

по ВиК за съответната обособена територия – в случаите по чл. 198б, т. 2 от Закона за водите. 

 Предвидено е, че асоциацията по ВиК за съответната обособена територия може да 

извършва планови и извънредни проверки за изпълнението на изискванията по глава втора.  

 Плановите проверки се извършват веднъж годишно, не по-късно от 30 март на 

следващата година, и резултатите от тях се включват в годишния отчет. 

  Извънредните проверки се извършват по инициатива и с решение на  асоциацията по 

ВиК или са следствие на сигнал от потребителите, обслужвани от съответния ВиК оператор, 

Комисията за енергийно и водно регулиране, други държавни органи или органи на местното 

самоуправление. 

 ВиК операторът следва в 30-дневен срок да уведоми асоциацията по ВиК, когато 

престане да отговоря на изисквания по глава втора, както и за промени в персонала по чл. 9 и 10. 

Към уведомлението се прилагат съответните документи, удостоверяващи настъпилите промени. 

 ВиК операторът е длъжен да подава към асоциацията по ВиК актуална информация за 

изпълнението на изискванията по глава втора за всяка календарна година. 

 С §1 от ДР са дадени легални определения на следните понятия: ,,Асоциация по ВиК",  

"ВиК оператор" , "ВиК услуги", "Комунални услуги",  "Обособена територия",  "Професионален опит",  

"Ръководна позиция" и  "Други икономически дейности". 

 С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се указва, че: 

Наредбата се издава на основание чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите и влиза в сила от 

деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

ВиК операторите трябва да изпълнят изискванията по глава втора с изключение на чл. 7, ал. 4 и 

чл. 8 в срок до 31 декември 2019 г. 

Лицата, които към датата на обнародване на наредбата заемат длъжностите по чл. 10, ал. 1, т. 1, 

4 и 7 и не отговарят на изискванията съответно по чл. 11, 14 и 17, могат да продължат да заемат тези 

длъжности за максимален срок 10 години считано от датата на обнародване на наредбата. 

Длъжностите, изброени в чл. 10, са задължителни при наличие на съответната дейност на ВиК 

оператора. 

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по прилагането на 

наредбата. 

 

 Относно ДВ, бр. 10/30.01.2018. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. е публикуван ЗАКОН за 

частната охранителна дейност, в сила от 31.03.2018 г. 
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 Този закон урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, 

нейното административно регулиране и административен контрол. Частната охранителна 

дейност е търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето на физическите лица, 

охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на 

сигурност при транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане 

на различни по характер и вид мероприятия. 

 Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.3, т.2 от закона частна охранителна дейност по 

отношение на имущество – собствено или ползвано на законно основание, може да се извършва и 

от бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, с издаден лиценз за 

самоохрана по реда на този закон. 

 Частна охранителна дейност се извършва след получаване на лиценз по реда на този закон 

или на удостоверение по реда на наредбата по чл. 2, ал. 4. Лицензът се издава за извършване на 

дейността на територията на цялата страна или на територията на отделна област. Удостоверението на 

търговците по чл. 2, ал. 2, т. 2 се издава за извършване на дейността на територията на цялата страна. 

 Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1, т.4 от закона самоохраната на имущество на лица 

по чл. 2, ал. 3, която може да се извършва от бюджетни организации по смисъла на Закона за 

публичните финанси е вид частна охранителна дейност. Регламентирано е, че лицата по чл. 2, ал. 

3 извършват частна охранителна дейност в съответствие с минималните изисквания за сигурност 

и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване, 

превозни средства и персонал, предвидени в глава втора. 

 Условията и редът за организацията и извършването на дейността се определят с 

наредба на министъра на вътрешните работи, в която се определя и примерна типова класификация 

на обектите, на които се осъществява охрана по чл.5, ал. 1, т. 2 и 3, както и техните особености. 

 Частна охранителна дейност се осъществява с невъоръжена или с въоръжена охрана. 

     При извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 в пост за 

наблюдение по изключение могат да бъдат определени изпълнители на охранителна дейност, 

които не отговарят на изискването на чл. 50, ал. 3, т. 5, след представяне на медицинско 

удостоверение, че могат да извършват тази дейност. На изпълнителите на охранителна дейност не 

могат да се възлагат други действия освен наблюдение и сигнализиране чрез технически средства 

или системи. 

 Охраната на имущество на юридически лица е дейност по неговата физическа защита 

от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и 

противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта. Охраната на 

имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти 

и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, 

и/или мониторен контрол. 

 Възложител по договор за охрана на имущество на юридически лица е юридическото 

лице, което е собственик или ползвател на законно основание на това имущество. 

 Охраната на имущество на физически или юридически лица се осъществява от обособен 

екип от изпълнители на охранителна дейност на търговеца. 

 Екипите за изпълнение на охрана са: 

 1. пост; 

 2. мобилен охранителен патрул; 

 3. подвижна охранителна група. 

 В договора за охрана се посочват видовете, броят и числеността на екипите, които ще 

осъществяват охраната. 

 Видовете постове са: 

 1. пост за охрана; 

 2. пост за наблюдение. 

 Постът за охрана е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на 

охранителна дейност за охрана, предотвратяване или пресичане на противоправно посегателство 

спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта и/или извършване и контрол на 

установен пропускателен режим на лица и/или превозни средства. 

 Постът за наблюдение е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители 

на охранителна дейност за наблюдение на обект чрез видеонаблюдение или мониторен контрол на 

определена територия в охранявания обект, в т.ч. своевременно информиране за движение на лица и 

обекти, както и предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното 

имущество и/или физическо лице в обекта. Наблюдението се провежда от специално оборудвани 

закрити помещения в определената за охрана територия или извън нея. 
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 Самоохраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от 

противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, осъществявана 

от служители на лице по чл. 2, ал. 3, които отговарят на изискванията на този закон. 

 Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен 

режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за 

защита на личните данни, и/или мониторен контрол. 

 За извършване на самоохрана лицето по чл. 2, ал. 3 обособява екипи по чл. 13, ал. 2. 

Видовете, броят и числеността на екипите се вписват в документите, определени с наредбата по 

чл. 5, ал. 4. 

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност се издава от директора на Главна 

дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 

 За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност лицата по 

чл.2, ал. 3, т. 2 подават заявление до директора на Главна дирекция "Национална полиция" – 

МВР, съгласно приложението. Заявлението може да се подаде и чрез областната дирекция на МВР, 

на чиято територия е седалището на лицето, както и по електронен път съгласно Закона за 

електронното управление. Документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията за получаване 

на лиценз, се определят с наредбата по чл. 2, ал. 4. 

 За получаване на лиценз лицата трябва да: 

 1. са вписани в регистър БУЛСТАТ  

 2. нямат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;  

 3. нямат задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително 

обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган; 

 4. притежават образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено 

облекло на охранителния състав; 

 5. не са в производство/обявени в ликвидация или в несъстоятелност; 

 6. са внесли определената държавна такса. 

 Органът по чл. 40 издава или отказва издаването на лиценз в срок до един месец от 

получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците в документите или от 

представянето на допълнително изисканите документи. В срок до 7 дни от изтичането на 

горепосоченият срок органът по чл. 40 публикува информация на интернет страницата на 

Главна дирекция "Национална полиция" – МВР, за издаването на лиценза. Лицензът се получава 

от законните представители на юридическите лица или от упълномощени от тях лица с изрично 

пълномощно с нотариална заверка на подписа. 
 Лицензът за извършване на частна охранителна дейност се издава без срок. В лиценза 

се посочва изчерпателно видът дейност по чл. 5, ал. 1, която лицето има право да извършва, 

териториалният обхват на дейността, данни за притежателя на лиценза и обстоятелството, че е 

безсрочен. За издаване на лиценз се събира държавна такса в размер, определен с тарифа, приета от 

Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. 

 Лицата, получили лиценз за извършване на частна охранителна дейност, подават 

декларация до директора на Главна дирекция "Национална полиция" – МВР, чрез директора на 

областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището им, при промяна на: 

1. обстоятелство по чл. 41, ал. 2 или 3; 

2. регистрацията на едноличния търговец или юридическото лице. 

 Декларацията се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната. Променените 

обстоятелства се удостоверяват по реда на наредбата по чл. 2, ал. 4. Директорът на Главна дирекция 

"Национална полиция" – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от 

представяне на декларацията отразява промяната чрез допълнение към издадения лиценз. 

Допълнението се издава по образец, като 3а издаването му се събира държавна такса в размер, 

определен с тарифата по чл. 44, ал. 5. 

 Ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 може да 

бъде лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност, съответна на 

изпълняваната дейност, въз основа на сключен трудов договор с юридическото лице. При 

упражняване на дейността си ръководителят и изпълнителите на частна охранителна дейност са 

длъжни да носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено 

облекло. 

 При извършване на дейност по чл. 5, ал. 1 изпълнителите на частна охранителна 

дейност: 

 1. осигуряват спазването на установения пропускателен режим за влизане и излизане от 

охранявания обект и вътрешния ред в него чрез: 
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 а) проверка на документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на 

работещите; 

 б) проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и металдетекторна рамка, на 

моторните превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи; 

 в) видеонаблюдение; 

 г) мониторен контрол; 

 д) проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закон вещества чрез 

технически средства; 

 2. проверяват сигнали, получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност 

и включени на централизирани и локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се 

извършва от мобилни охранителни патрули. 

 Проверките се извършват по начин, който да не уронва честта и достойнството на 

гражданите. 

 Чрез информационни табла, поставени на видно място, гражданите се уведомяват за 

използването на технически средства за наблюдение и контрол и че при влизане и излизане от 

охранявания обект подлежат на проверките по чл. 56, ал. 1, т. 1. 

 Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър 

"Видеонаблюдение" два месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от 

ръководителя на охранителната дейност. 

 Когато охраната се осъществява с повече от един изпълнител на охранителна дейност, на 

охранителния екип се определя ръководител, който организира и контролира дейността. 

 Ръководителите и/или изпълнителите на частна охранителна дейност са длъжни да 

осигурят достъп на органите на МВР и на Държавна агенция "Национална сигурност" до 

информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, 

за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, 

незабавно при узнаването й и/или при поискване от съответните длъжностни лица. 
 Когато се констатира нарушение на установения пропускателен режим или на 

правилата за вътрешния ред в охранявания обект при извършване на охрана, изпълнителите на частна 

охранителна дейност незабавно уведомяват за това ръководителя си и отразяват нарушението в 

дневника за приемане и предаване на дежурството. 

 При данни за извършващо се или извършено престъпление изпълнителите на частна 

охранителна дейност незабавно уведомяват полицейските органи. 

 Охранителният състав на юридическото лице задържа лице в района на охранявания 

обект: 

 1. при извършване на престъпление или непосредствено след извършването му в 

района на охранявания обект; 

 2. когато с действията си лицето създава опасност за живота или здравето на 

намиращите се в района на охранявания обект лица, на персонално охраняваното лице или 

уврежда охраняваното имущество. 

 След задържането на лице незабавно се уведомяват полицейските органи по 

местонахождение на обекта и се изпълняват техните разпореждания. 

 За предаване на задържаното лице на полицейските органи се съставя протокол в три 

екземпляра със съдържание указано в чл.58, ал.3, който се подписва от съставителя и от 

полицейски служител. Единият от екземплярите се предоставя на полицейските органи, вторият 

– на съставителя, а третият – на задържаното лице. 

 Охранителният състав на юридическото лице има право да използва физическа сила само 

когато това е абсолютно необходимо при задържане на лице в случаите по чл. 58, ал. 1, както и  

помощни средства по изключение. Забранява се използването на физическа сила и помощни средства 

по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. 

 За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства или 

огнестрелно оръжие се изготвя писмен доклад до ръководителя на охранителната дейност. 

Ръководителят незабавно предава екземпляр от доклада в районното управление на областната 

дирекция на МВР по местоизвършване на охранителната дейност.  

 В чл.64 са посочени дейностите, които се забранява да бъдат извършвани от охранителния 

състав на юридическото лице. 

 При и по повод изпълнение на трудовите задължения лицата от охранителния състав 

на юридическото лице са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния 

кодекс. 

 При възникване на бедствия и аварии лицата, извършващи частна охранителна дейност 

на засегнатите територии, изпълняват задачи, поставени им от длъжностното лице, ръководещо 

спасителните дейности и дейностите по отстраняване на опасностите за населението. При 
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терористичен акт или заплаха от терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна 

дейност, действат по предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР план, 

конкретен за всеки обект. При провеждане на антитерористична операция лицата, извършващи 

частна охранителна дейност в зоната на операцията, действат съгласно чл. 39, ал. 6 от Закона за 

противодействие на тероризма. 

 Лицата, осъществяващи частна охранителна дейност, имат право на информация от 

органите на МВР за криминогенната обстановка в района, на чиято територия се намира 

охраняваният от тях обект. Информацията се предоставя по реда на Закона за Министерството на 

вътрешните работи и при спазване на Закона за защита на класифицираната информация. 

 Контролът върху дейностите по този закон се извършва от полицейски органи от 

Главна дирекция "Национална полиция" – МВР, и от областните дирекции на МВР, определени 

със заповед на съответния директор. 

 Съгласно чл.73 - който извършва дейност по чл. 5, ал. 1 без лиценз или удостоверение, 

се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридически лица и еднолични търговци се налага 

имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. Когато нарушението по ал. 1 е извършено 

повторно, глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв., а имуществената санкция – в размер от 50 000 

до 100 000 лв. 

Съгласно чл. 73 на юридическо лице, което не изпълни задължението си по чл. 46, ал. 1, се 

налага имуществена санкция в размер 1000 лв. 

 Съгласно чл. 74. на юридическо лице което използва за осъществяване на 

охранителна дейност лице, с което не е сключило трудов договор или е сключило такъв в 

нарушение на разпоредбата на чл. 50, ал. 1 и 2, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв. 

за всяко отделно нарушение. На юридическо лице, което е сключило трудов договор с лице от 

охранителния си състав, без да отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3 и 4, се налага 

имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение. 

Съгласно чл. 78 ръководител или изпълнител, който не изпълни задължение по чл. 56, ал. 6 

или 7, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение. 

 Чл. 79 регламентира, че който наруши забрана по чл. 64, се наказва с глоба от 500 до 

2000 лв. за всяко отделно нарушение. 

 Съгласно чл. 80 - който не осигури достъп по чл. 71, ал. 2, т. 1 – 3 на контролните 

органи, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение. 

     По силата на чл. 81 - за неизпълнение на задължителни предписания на контролните 

органи по този закон на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 

лв. 

 

     Съгласно чл. 82 - за неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон и 

подзаконовите нормативни актове, регламентиращи частната охранителна дейност на 

юридическо лице се налага имуществена санкция, в размер от 200 до 500 лв. за всяко отделно 

нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание. 

 Нарушенията се констатират с актове, съставени от контролните органи по този закон. 

Въз основа на съставените актове министърът на вътрешните работи или оправомощени от него 

длъжностни лица издават наказателни постановления. Установяването на нарушенията, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 С §1 от допълнителните разпоредби на закона се дават следните легални дефиниции: 

"Ръководител на охранителната дейност", "Охраняван обект", "Видеонаблюдение", "Сигнално-

охранителни известителни системи", "Урбанизирана територия", "Мониторен контрол", "Системно", 

"Повторно" и "Селскостопанско имущество". 

    Министърът на вътрешните работи в двумесечен срок от влизането в сила на закона 

издава наредбите по чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 4. 

 Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с 

изключение на чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 4, които влизат в сила от деня на обнародването му. 

 

2. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. е публикувано СЪОБЩЕНИЕ 

на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2018 г. 

 С Държавен вестник бр.11/02.02.2018 год. няма извършвани  промени на нормативни и 

поднормативни  актове, които  са  свързани с правомощията на Областен управител и дейността на 

Областна администрация – Велико Търново.    


