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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 март 2020г. 

 
  Относно ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. е публикуван ЗАКОН за 

изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие 

 

§ 1. Член 1 се изменя така: 

"Чл. 1. С този закон се уреждат планирането, програмирането, управлението, 

ресурсното осигуряване, наблюдението, контролът и оценката по изпълнението на системата 

от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие." 

 

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) в т. 2 накрая се добавя "за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността 

и иновациите"; 

б) в т. 3 накрая се добавя "и интеграция на трансграничните райони"; 

в) създават се т. 4, 5 и 6: 

"4. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено 

развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

5. подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-

икономически, географски и демографски характеристики; 

6. адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия." 

2. В ал. 3, т. 5 думата "структуроопределящи" се заменя със "секторни и 

хоризонтални". 

 

§ 3. Член 3 се изменя така: 

"Чл. 3. Държавната политика за регионално развитие се провежда в координация и 

съгласуваност със секторните и хоризонтални политики и отчита техните териториални 

измерения." 

 
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 след думите "ниво 1" се добавя "са статистически зони" и се поставя 

запетая. 

2. В ал. 3: 

а) в текста преди т. 1 след думите "ниво 2" се добавя "са региони за планиране" и 

се поставя запетая; 

б) в т. 5 думите "Софийска и София" се заменят със "София и София (Столична 

община)". 

 
§ 5. Членове 5, 6 и 7 се отменят. 

 Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)  (1) На територията на районите от ниво 3 могат да се 

обособяват райони за целенасочена подкрепа от държавата. 
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     (2)  Районите за целенасочена подкрепа обхващат територията на една или повече съседни общини с 

неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики. 

     (3) Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за 

намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на 

целите на държавната политика за регионално развитие. 

     (4)  Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя, като се отчитат 

категориите на общините по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република 

България и техните географски характеристики по данни на Българската академия на науките. 

     (5)  Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя в областните стратегии за 

развитие. 

 Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)  В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се 

включват: 

     1. общините от четвърта и пета категория; 

     2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от следните географски характеристики: 

     а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в планински район; 

     б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински район; 

     в) територията на общината е в пограничен район. 

 Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)  (1) Промени в териториалния обхват на районите за целенасочена 

подкрепа се допускат при настъпили промени в категориите на съответните общини. 

     (2) Промените в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа се отразяват в областните 

стратегии за развитие. 

 

§ 6. Глава втора "а" "Планиране на пространственото развитие" с чл. 7а, 7б, 7в, 

7г и 7д се отменя. 

 

§ 7. Член 8 се изменя така: 

"Чл. 8. (1) Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира 

регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на 

система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия 

при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на 

трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. 

(2) Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие обхваща: 

1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 

2. интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране 

от ниво 2; 

3. план за интегрирано развитие на община. 

(3) Документите по ал. 2 се намират в йерархична съподчиненост и се разработват, 

както следва: 

1. Националната концепция за регионално и пространствено развитие – за срок до 15 

години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за 

период до 30 години; 

2. интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 – за срок 7 години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които 

се планират за период до 30 години; 

3. планът за интегрирано развитие на община – за срок 7 години. 

(4) Документите по ал. 2 служат за: 

1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз; 

2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие; 

3. планиране и изпълнение на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие; 

4. координиране на секторните и хоризонталните политики на териториално ниво 

чрез отчитане на териториалните им измерения; 

5. осигуряване на съгласуваност на провеждането на държавната политика за 

регионално развитие със стратегическите документи на национално ниво; 
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6. координиране развитието на националната територия и акватория в съответствие с 

Морския пространствен план на Република България." 
 

§ 8. Член 9 се отменя. 
 Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)(1)Системата от документи за стратегическо планиране на 

регионалното развитие обхваща: 

     1. Националната стратегия за регионално развитие; 

     2. регионалните планове за развитие; 

     3. областните стратегии за развитие; 

     4. общинските планове за развитие; 

     5. интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. 

     (2) Документите по ал. 1 служат за: 

     1. определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и 

градовете, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз; 

     2. идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие. 

 

§ 9. Член 10 се изменя така: 

"Чл. 10. (1) Националната концепция за регионално и пространствено развитие 

определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за 

намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието й с 

другите секторни и хоризонтални политики. 

(2) Националната концепция за регионално и пространствено развитие определя 

стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони. 

(3) Националната концепция за регионално и пространствено развитие отчита 

действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното 

и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република България и 

националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики. 

(4) Националната концепция за регионално и пространствено развитие съдържа: 

1. анализ на демографското, социално-икономическото, екологичното и 

териториално-урбанистичното състояние, изявените проблеми и потенциали за развитие, като 

се отчитат и изменението на климата и рисковете от бедствия; 

2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие на 

националната територия, в които са взети предвид измененията в климата и рисковете от 

бедствия; 

3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие; 

4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни 

и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните 

ценности; 

5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градовете – 

центрове с европейско, макрорегионално и национално значение, агломерационните 

образувания и техните зони на влияние; 

6. главни и второстепенни оси на развитие, включително оси с европейско и 

макрорегионално значение; 

7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с международно и национално 

значение и интегриране на страната с европейската транспортна, енергийна мрежа и мрежите 

за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти; 

8. неформални райони със специфични характеристики и проблеми; 

9. зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество, които допускат 

съвместно планиране и управление със съседни страни; 

10. необходими действия и критерии за наблюдение и оценка на изпълнението на 

концепцията; 

11. стратегически насоки за разработване и актуализация на интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за определен период. 

(5) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се изработва 

от специализирано търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, в което 
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правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

(6) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се приема от 

Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството." 

 

§ 10. Член 11 се изменя така: 

"Чл. 11. (1) За регионите за планиране от ниво 2 се разработват интегрирани 

териториални стратегии за развитие. 

(2) Интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от 

ниво 2 определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в 

съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено 

развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за 

планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. 

(3) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 

ниво 2 координира предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално 

равнище в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, 

социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, 

туризма и околната среда и отчита регионалните им специфики и териториалните им 

измерения. 

(4) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 

ниво 2 отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за територията на 

района и се използва като основа при разработването на схеми за регионална държавна помощ. 

(5) Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 

ниво 2 съдържа: 

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2; 

2. прогнози, алтернативни сценарии и пространствени модели за развитие; 

3. визия, цели и приоритети за регионално и пространствено развитие на региона за 

планиране от ниво 2; 

4. пространствена структура с централни, силно урбанизирани територии, периферни 

и селски слабо урбанизирани територии, територии за защита на природните и културните 

ценности и територии със специфични характеристики и проблеми; 

5. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места с градове 

центрове и с идентифицирани зони за индустриално развитие и бизнес, за отдих и туризъм, за 

прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

6. главни и второстепенни оси на урбанистично развитие с национално и регионално 

значение и връзки с осите на развитие в макрорегиона; 

7. транспортни и инфраструктурни коридори и обекти с национално и регионално 

значение и връзки със съседните райони в страната и в съседните държави; 

8. мерки за интегрирано териториално възстановяване и развитие; 

9. мерки и дейности за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на 

риска от бедствия; 

10. индикативен списък на важни за региона за планиране от ниво 2 проектни идеи с 

индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение; 

11. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на стратегията, 

конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на проектните идеи; 

12. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

интегрираната териториална стратегия за развитие. 

(6) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 се изработват от специализирано търговско дружество със 100 на сто държавно участие 

в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 
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(7) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 се одобряват от регионалните съвети за развитие. 

(8) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за 

развитие." 
 

§ 11. Член 12 се отменя. 
 Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)  (1) Областната стратегия за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване 

на общинските планове за развитие. 

     (2)  Областната стратегия за развитие се разработва в съответствие с регионалния план за развитие и 

Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област). 

     (3) Областната стратегия за развитие съдържа: 

     1.  анализ на икономическото и социалното състояние на областта; 

     2.  целите и приоритетите за развитие на областта за определен период; 

     3.  обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията; 

     4.  териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа; 

     5.  (Нова) мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; 

     6.  (Нова) насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество; 

     7.  (Предишна т. 5 – дв) критериите за оценка на изпълнението на стратегията; 

     8.  (Предишна т. 6 – дв) стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие; 

 

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Планът за интегрирано развитие на община определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия 

устройствен план на общината." 

2. Създава се нова ал. 2: 

"(2) Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане 

на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 

състояние на общинската територия." 

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

"(3) Планът за интегрирано развитие на община съдържа: 

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на съответната община; 

2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 

3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните 

нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с 

други общини; 

4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 

изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност; 

6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и 

оптимален график на изпълнение; 

7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по 

години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи; 

8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината; 

9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

плана." 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "Общинският план за развитие" се 

заменят с "Планът за интегрирано развитие на община". 

5. Създава се ал. 5: 
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"(5) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета 

на общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от 

неговото приемане от съответния общински съвет." 

 
§ 13. Член 13а се отменя. 

 

§ 14. Член 14 се изменя така: 

"Чл. 14. (1) Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, 

актуализиране и изпълнение на документите по чл. 8, ал. 2 се определят с правилника за 

прилагане на закона. 

(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България 

и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със 

Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България. 

(3) Морският пространствен план на Република България се изработва от 

специализирано търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, в което 

правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството." 

 

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

"(1) Министерският съвет приема Националната концепция за регионално и 

пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството." 

2. В ал. 2 думите "Националната концепция за пространствено развитие и целите и 

приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие" се заменят с "Националната 

концепция за регионално и пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии 

за развитие на регионите за планиране от ниво 2". 

 

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

1. В т. 2 думата "структуроопределящи" се заменя със "секторни и хоризонтални". 

2. В т. 4 след думата "устойчиво" се поставя запетая и се добавя "териториално и". 

3. Точка 5 се изменя така: 

"5. организира изработването и контролира прилагането на Националната концепция 

за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2;". 

4. Точки 6 и 7 се отменят. 

5. В т. 9 думите "чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4" се заменят с "чл. 8, ал. 2". 

6. Точки 10 и 11 се отменят. 

7. Точка 13 се отменя. 

8. В т. 16 след думите "комисии за" се добавя "регионално" и се поставя запетая. 

9. В т. 17 думите "регионалното развитие" се заменят с "регионалното" и думата 

"планиране" се заменя с "развитие". 

 

§ 17. Член 18 се изменя така: 

"Чл. 18. (1) В регионите за планиране от ниво 2 се създават регионални съвети за 

развитие. 

(2) Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната 

политика за регионално развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. 

(3) Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател 

и членове и се подпомага от експертен състав. 

(4) Членове на регионалния съвет за развитие са: 

1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от 

ниво 2; 
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2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион 

за планиране от ниво 2. 

(5) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от 

представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие, по ред, 

определен в правилника за прилагане на закона. 

(6) Броят на представителите на общините в регионалния съвет за развитие се 

определя, както следва: 

1. за областите с население до 200 000 души – двама представители; 

2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души – трима представители; 

3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души – четирима представители; 

4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души – петима представители; 

5. за областите с население над 500 000 души – шестима представители. 

(7) Председателят на регионалния съвет за развитие: 

1. ръководи заседанията на регионалния съвет за развитие; 

2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния 

съвет за развитие; 

3. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за 

развитие, като спазва принципа за безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане 

на решения от членовете на регионалния съвет за развитие. 

(8) Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и 

по ред, определени в правилника за прилагане на закона. По решение на регионалния съвет 

за развитие за председател на съвета може да бъде избран член на съвета или лице, което не е 

член на съвета. Когато председател на съвета е лице извън състава по ал. 4, той няма право на 

глас при приемането на решения от регионалния съвет за развитие. 

(9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага 

председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции. 

(10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие се определя при 

условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. 

(11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на 

териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в 

съответния регион за планиране от ниво 2. Секретарят на съвета: 

1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния 

съвет за развитие; 

2. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при 

вземането на решения. 

(12) В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от 

териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в 

съответния регион за планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния съвет за 

развитие се състои от три отделни звена със специфични функции: звено за медиации, звено за 

публични консултации и звено за предварителен подбор. 

(13) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в 

качеството им на наблюдатели участват: 

1. представител на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията 

на Министерския съвет; 

2. представител на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" 

към Министерството на финансите; 

3. по един представител от всяко министерство; 

4. представител на Националния статистически институт; 

5. представител на Българската академия на науките; 

6. представител на Националното сдружение на общините в Република България; 

7. представители на национално представените организации на работодателите, които 

имат свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2; 
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8. представители на национално представените организации на работниците и 

служителите; 

9. представители на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2; 

10. представители на икономическия сектор в съответния регион за планиране от 

ниво 2; 

11. представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза на територията на съответния регион за планиране от ниво 2. 

(14) Наблюдателите по ал. 13, т. 6 – 11 имат право на глас при приемането на 

решения по чл. 19, ал. 1, т. 3. 

(15) Процедурните правила за определяне на поименния състав на представителите 

по ал. 13 се определят с правилника за прилагане на закона. 

(16) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за 

укрепване на административния му капацитет, могат да се предвиждат като ресурси по линия 

на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, както и със средства от държавния бюджет." 

 

§ 18. Член 19 се изменя така: 

"Чл. 19. (1) Регионалният съвет за развитие: 

1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие 

на региона за планиране от ниво 2; 

2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на 

изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за 

планиране от ниво 2; 

3. участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, 

включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в 

изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 

ниво 2, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални 

партниращи органи; 

4. предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в 

проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на 

Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона; 

5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за 

интегрирано развитие на общините в региона за планиране от ниво 2; 
6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на региона за 

планиране от ниво 2. 

(2) Организацията и дейността на регионалния съвет за развитие се определят с 

правилника за прилагане на закона." 
 

§ 19. Член 20 се отменя. 

 

§ 20. В чл. 21 „Областният управител:“ се правят следните изменения: 

1. Точки 1, 2 и 4 се отменят. 

2. Точки 5 и 6 се изменят така: 

"5. подпомага общинските администрации на общините на територията на областта 

при разработването и прилагането на плановете за интегрирано развитие на общините чрез 

предоставяне на консултации и препоръки; 

6. оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответната 

интегрирана териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2;". 
3. В т. 8 думите "областната стратегия за развитие и общинските планове за 

развитие" се заменят с "интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния 

регион за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на 

територията на областта". 

Текста придобива следната редакция: 
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„подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на 

интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране 

от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините на територията на областта“ 

4. Точка 9 се изменя така: 

"9. съдейства за осигуряване на информация и публичност на територията на 

съответната област относно изпълнението на интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2;". 

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

1. Алинея 5 придобива следното съдържание: 

5) Областният съвет за развитие: 

1. отм. –  ДВ,бр. 21 от 2020 г.  

2. отм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.  

3. отм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.   

4. отм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.  

5. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към 

областния съвет за развитие; 

6. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други 

области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното 

развитие и териториалното сътрудничество; 

7. съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за 

В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни 

жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните 

генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към 

генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и 

съоръженията; 

8. (нова – ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) разглежда и обсъжда въпроси, 

които имат отношение към развитието на областта.  

2. Алинея 9 се изменя така: 

"(9) Постоянната комисия за пространствено развитие, устройство на 

територията и строителство се ръководи от архитект от съответната областна 

администрация." 

 

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

1. В т. 1 думите "общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано 

развитие на общината". 

2. В т. 2 думите "общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано 

развитие на общината". 

3. В т. 4 думата "наблюдението" се заменя с "наблюдение" и думите "общинския план 

за развитие" се заменят с "плана за интегрирано развитие на общината". 

4. В т. 5 думите "общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано 

развитие на общината". 

 

§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думите "общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано 

развитие на общината". 

2. В т. 3 думите "общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано 

развитие на общината". 

3. В т. 4 думата "наблюдението" се заменя с "наблюдение" и думите "общинския план 

за развитие" се заменят с "плана за интегрирано развитие на общината". 

 

§ 24. В чл. 26 се правят следните допълнения: 

1. В т. 4 след думите "Европейския съюз" се добавя "включително финансови 

инструменти". 

2. В т. 6 след думата "закон" се добавя "или с подзаконов нормативен акт". 
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§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 2 се изменя така: 

"2. подготовка и актуализация на Националната концепция за регионално и 

пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите 

за планиране от ниво 2;" 

б) в т. 3 след думите "Европейския съюз" се добавя "и международни финансови 

източници"; 

в) точка 4 се отменя; 

г) точки 5 и 6 се изменят така: 

"5. извършване на наблюдение и оценка на прилагането на Националната концепция 

за регионално и пространствено развитие и на интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2; 

6. осигуряване на комуникационна стратегия на политиката за регионално развитие." 

2. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) Подготовката, актуализацията, наблюдението и оценката на плановете за 

интегрирано развитие на общините се финансират от бюджетите на съответните общини и/или 

чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като 

кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови ресурси." 

3. Създава се ал. 3: 

"(3) Ежегодно министърът на регионалното развитие и благоустройството, като 

компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, планира 

необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по разработване, актуализация, 

наблюдение и оценка в рамките на бюджетната процедура. Средствата се осигуряват в 

съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година 

и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници." 

 
§ 26. Член 28 се отменя. 

 Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.)   Ежегодното планиране на средствата за 

реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа се осъществява по предложение на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството съгласувано с областните съвети за развитие и с министъра на 

финансите в рамките на бюджетната процедура, като средствата се осигуряват в рамките на закона за държавния 

бюджет за съответната година. 

 
§ 27. В чл. 30 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думите "оценката на регионалното" се добавя "и пространственото". 

2. Създават се ал. 3 и 4: 

"(3) За наблюдението и оценката на регионалното развитие се използват географски 

информационни системи, официални статистически данни от Националния статистически 

институт и от Евростат и други източници на официална информация. 

(4) Източниците на информация за наблюдение и оценка на регионалното развитие 

по ал. 3 се определят в правилника за прилагане на закона." 

 

§ 28. Член 31 се изменя така: 

"Чл. 31. (1) Наблюдението на изпълнението на Националната концепция за 

регионално и пространствено развитие се извършва въз основа на резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на 

общините. 

(2) Наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на 

общините се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона." 

 

§ 29. Член 32 се изменя така: 

"Чл. 32. (1) Едновременно с разработването на стратегическите документи за 

регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 се извършва екологична оценка 

apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art27&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art8_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art8_Al2_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art28&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art30&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art31&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art31&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art32&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art32&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art8_Al2_Pt2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40775&ToPar=Art8_Al2_Pt3&Type=201/


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

или се преценява необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за 

опазване на околната среда. 

(2) По преценка на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като 

компетентен орган за разработването на документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2, както и на 

кметовете на общини, като компетентни органи за разработването на документите по чл. 8, ал. 

2, т. 3, за разработването на съответните документи може да се извършва предварителна 

оценка за социално-икономическото им въздействие." 

 

§ 30. В чл. 33 ал. 1 се изменя така: 

"(1) За реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното 

действие." 

 

§ 31. В чл. 34 ал. 1 се изменя така: 

"(1) За изпълнението на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие по чл. 8, ал. 2 се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една 

година след изтичането на периода на тяхното действие." 

 

§ 32. В чл. 35 думите "стратегическо планиране на регионалното развитие по чл. 9, 

ал. 1, т. 1 – 4" се заменят с "регионално и пространствено развитие по чл. 8, ал. 2". 

 

§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите "от областните управители" и запетаята пред тях се заличават. 

2. Алинея 2 се отменя. 

 
§ 34. В чл. 37, ал. 1 думите "Стратегиите и плановете" се заменят със 

"Стратегическите документи за регионално и пространствено развитие", а накрая се добавя "и 

се съхраняват в единна информационна платформа за целите на политиката за регионално 

развитие". 

 

§ 35. Глава седма "Наблюдение на пространственото развитие" с чл. 38, 39 и 40 

се отменя. 

 

§ 36. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

"1. "Териториално сътрудничество" е рамка за изпълнение на съвместни действия 

и обмен на политики между национални, регионални и местни участници от различни държави 

членки, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер, 

включително за изграждане на мрежи за обмен на информация и опит между заинтересованите 

страни." 

2. Точка 3 се отменя. 

3. Точка 4 се изменя така: 

"4. "Оперативни програми" са документи, съдържащи стратегията на държавата в 

определени сфери на политиката, чрез които се изпълнява Кохезионната политика на 

Европейския съюз." 

4. Точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят. 

5. Създават се т. 15 и 16: 

"15. "Секторни политики" са съвкупност от принципи и действия, които засягат 

определени сектори на държавното управление, като транспорт, околна среда, енергетика, 

икономика, здравеопазване, образование, социални услуги, култура, туризъм, жилищна 

политика и други. 

16. "Трансгранични райони" са територии (райони от ниво 3), граничещи по 

суша или по вода със съседна държава – членка на Европейския съюз, или с трета 

държава по външните граници на Европейския съюз." 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 37. Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за 

регионално развитие 2012 – 2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014 – 

2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните 

планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. и на регионалните схеми за 

пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. се довършват по 

реда, по който са започнали. 

 

§ 38. Изпълнението и наблюдението на изпълнението на областните стратегии за 

развитие за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на 

областите за периода 2014 – 2020 г. приключват с изтичането на срока на тяхното действие 

без извършване на последваща оценка. 

 

§ 39. Компетентните органи по изпълнението, мониторинга и оценката на 

Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., на регионалните планове за 

развитие за периода 2014 – 2020 г., на областните стратегии за развитие за периода 2014 – 

2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните 

планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., на регионалните схеми за 

пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. и на регионалните 

схеми за пространствено развитие на областите за периода 2014 – 2020 г. запазват своите 

функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните документи. 

 

§ 40. В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 10, ал. 1 думите "областната стратегия за развитие и на регионалните, 

областните и общинските планове за развитие" се заменят с "документите за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното 

развитие". 

2. В чл. 11, ал. 1 думите "при условията и по реда на Правилника за организацията и 

дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие" се заменят 

с "от областния съвет за развитие". 

3. В чл. 13 думите "развитие и" се заличават. 

4. В чл. 33, ал. 1 думите "областната стратегия за развитие и на регионалния и 

общинските планове за развитие" се заменят с "документите за стратегическо планиране на 

регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие". 

 

§ 41. В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА в чл. 31, ал. 1, т. 2 думите "областни 

стратегии и програми за регионално развитие" се заменят със "стратегии и програми".. и 

придобива следния текст: 

„осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира 

разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява взаимодействие с 

органите на местното самоуправление и местната администрация“ 

 

§ 42. В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ в чл. 12, ал. 3 думите "като се хармонизират с 

областните стратегии за развитие по Закона за регионалното развитие" и запетаята пред тях се 

заличават. 

 

§ 43. В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА в чл. 10, т. 1 думите "се интегрират в областната 

стратегия за регионално развитие и" се заличават. 

 

§ 44. В ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА  в чл. 14, ал. 2 думите "с областната стратегия за 

развитие" и запетаята пред тях се заличават. 
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§ 45. В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  в чл. 11 се правят 

следните изменения: 

1. В ал. 1, т. 2 думите "и се включват в областната стратегия за развитие" се 

заличават. 

2. В ал. 2, т. 1 думите "общинския план за развитие и на програмата за неговото 

изпълнение" се заменят с "плана за интегрирано развитие на общината и на програмата за 

реализирането му". 

 

§ 46. В ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ  се правят следните изменения: 

1. В чл. 10в, ал. 1, т. 1 думите "общинския план за развитие и програмата за 

реализация на общинския план за развитие" се заменят с "плана за интегрирано развитие на 

общината и програмата за реализирането му". 

2. В чл. 149, ал. 2 думите "плановете за регионално развитие" се заменят с 

"интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2". 

 

§ 47. В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ в чл. 12, ал. 3 думите 

"регионалните планове за развитие на съответните райони" се заменят с "интегрираните 

териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране от ниво 2". 

 

§ 48. В ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в чл. 19, ал. 1 в 

текста преди т. 1 думите "плановете за регионално развитие" се заменят с "интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2". 

 

§ 49. В ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА в чл. 78 думите 

"Плановете и програмите за регионално развитие" се заменят с "Документите за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие". 

 

§ 50. В ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 16: 

а) в ал. 2 думите "районите за планиране" се заменят с "регионите за планиране от 

ниво 2"; 

б) в ал. 3 думите "района за планиране" се заменят с "региона за планиране от ниво 

2". 

2. В чл. 17: 

а) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите "плановите икономически райони" се заменят с 

"регионите за планиране от ниво 2"; 

б) в ал. 5 думите "планов икономически район" се заменят с "регион за планиране от 

ниво 2". 

3. В чл. 81, ал. 3 думите "общинските планове за развитие" се заменят с "плановете за 

интегрирано развитие на общините". 

 

§ 51. В ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  в 

чл. 14а, ал. 3 думите "със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на 

съответната област и община" се заменят с "интегрираните териториални стратегии за развитие 

на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на съответните 

общини", а думите "с националните стратегии, прогнози, програми и планове за развитие" се 

заменят със "с Националната концепция за регионално и пространствено развитие и стратегии 

и програми на национално ниво". 

 

§ 52. В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 

в чл. 17, ал. 2 т. 9 се отменя. 
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§ 53. В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в чл. 109, ал. 3 т. 9 се 

отменя. 

 

§ 54. В ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  в чл. 14, ал. 2, т. 4 думите "плановете за регионално развитие" се заменят 

с "интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2". 

 

§ 55. Правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с този 

закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. 

 

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 на МС от 9.03.2020 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, 

приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 2003 г. 

 

 

3. В официалния раздел на ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г. е публикувано 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 на МС от 10.03.2020 г. за изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, 

бр. 3 от 2019 г.)  

………………………………….. 

§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така: 

"2. държавата или географската зона, в която е регистриран, установен или пребивава 

клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият 

действителен собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с 

която е свързан по друг начин;". 

2. Последната алинея се изменя така: 

"(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко 

предназначението на установяваното делово взаимоотношение, разкритата сметка и 

извършваната сделка или операция, равнището на активите, които клиентът ще депозира, 

съответно размера на предстоящата сделка или операция, както и регулярността или 

продължителността на установяваното делово взаимоотношение." 

§ 14. В чл. 17, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 14: 

"14. дали клиентът е гражданин на трета държава, който е подал заявление за 

получаване на право на пребиваване или гражданство в Република България в замяна на 

капиталови трансфери, на покупка на имущество или на държавни облигации, или на 

инвестиции в корпоративни образувания в Република България;". 

2. Досегашната т. 14 става т. 15. 

 

§ 15. В чл. 18, ал. 1, в основния текст думите "действителният собственик на 

клиента са установени, извършват стопанската си или професионална дейност или с които са 

свързани по друг начин" се заменят с "действителният собственик на клиента са 

регистрирани, установени, пребивават или извършват стопанската си или 

професионална дейност или с които са свързани по друг начин". 

 

§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5: 

"(5) При идентифицирането на рисковете, свързани с продуктите, услугите, сделките 

или операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат и други фактори, посочени в Приложение ІІІ 

към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849." 
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§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така: 

"1. дали клиентът присъства физически при идентифицирането, или то се извършва 

дистанционно и при какви условия, например дали се използват средства за електронна 

идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 

или в друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация, или квалифицирана 

удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014;". 

 
§ 19. Член 37 се изменя така: 

"Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен 

собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и 

документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и 

декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите съгласно 

приложение № 2. 

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, 

изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички относими към конкретното юридическо 

лице или друго правно образувание реквизити по приложение № 2 и да не предизвиква 

съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието й. 

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред 

определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ 

или електронен подпис, при спазване на изискванията на раздел VII и при спазване 

изискванията на чл. 15 от ЗМИП." 

……………….. 

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

1. В ал. 4, т. 5 буква "г" се изменя така: 

"г) друго изискване или условие съобразно установения риск, посочено във 

вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП." 

2. В ал. 7 т. 3 се изменя така: 

"3. други методи съобразно установения риск, посочени във вътрешните правила по 

чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП." 

 
§ 22. Член 50 се отменя. 

 

§ 23. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите "докладване на" се заменят с "уведомяване за". 

 

§ 24. В глава седма наименованието на раздел І се изменя така: 

"Раздел І - Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма". 

 

 § 25. Член 61 се отменя. 
 Чл. 61. (Обн. - ДВ, бр. 3 от 2019 г.) (1) Приетите от лицата по чл. 4 от ЗМИП вътрешни правила по 

чл. 101 от ЗМИП се изпращат за утвърждаване на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" в срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП, като се подава заявление съгласно образец, утвърден 

от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и публикуван 

на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност". Към заявлението се прилагат 

приетите вътрешни правила и писмен акт на лицето по чл. 4 от ЗМИП за тяхното приемане. 

(2) Лицата по чл. 4, т. 15, 16 или 18 от ЗМИП прилагат към заявлението и: 

1. за българските граждани – декларация относно обстоятелствата по чл. 105, ал. 1 от ЗМИП; 

2. за лицата, които не са български граждани – документите съгласно чл. 105, ал. 2, изречение второ от ЗМИП. 

………………………….. 

§ 30. В чл. 68 ал. 1 се изменя така: 

"(1) В случаите на неизпълнение в срок на дадени по реда на чл. 103, ал. 8 от ЗМИП 

указания на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" дирекцията уведомява лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото 

публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон." 

 

§ 31. Член 69 се изменя така: 
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"Чл. 69. В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон подават 

уведомление до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална 

сигурност" за определянето или за смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП, съответно 

за обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 от ЗМИП и служителя по чл. 107, ал. 3 от ЗМИП, съгласно 

образци, утвърдени от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция 

"Национална сигурност" и публикувани на интернет страницата на Държавна агенция 

"Национална сигурност"." 

 

§ 32. В допълнителните разпоредби се създава § 2а: 

"§ 2а. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 

2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и 

на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за 

минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите 

институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и 

финансиране на тероризъм в някои трети държави (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.)." 

 
§ 34. Приложение № 1 - „Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП„ към чл. 26, ал. 

1 се изменя.  

 

 § 35. Приложение № 2 – „Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари“ към чл. 37, ал. 1 се изменя. 

 

 Относно ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. е публикувано 

РЕШЕНИЕ на НС от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно 

положение, в сила от 13.03.2020г. до 13.04.2020г. 

 
Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 

12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от 

COVID-19 РЕШИ: 

1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, 

считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. 

        

2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за 

овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с 

чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България. 
 

 Относно ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. 

 
1. В официалния раздел на ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето, в сила 

от 14.03.2020 г. 

 

§ 1. В чл. 63 се създава ал. 6: 

"(6) Мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на 

страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, 

т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, 

дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и 

членовете на техните семейства." 

 

§ 2. В чл. 215 изречение първо се изменя така: "Болен от заразна болест, посочена в 

чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна 

болест, посочена в чл. 61, който откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в 

размер на 5000 лв." 
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С § 3 от ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  в чл. 13, ал. 1 се създава т. 21: 

"21. при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни 

средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на 

министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на 

обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България." 

 

2.  В официалния раздел на ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. е публикуван 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

 

Параграф единствен. В чл. 355 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата "наредба" се добавя "правила или мерки", а думите "с пробация 

или с глоба от сто до триста лева" се заменят със "с лишаване от свобода до три години и глоба 

от хиляда до десет хиляди лева". 

2. Алинея 2 се изменя така: 

"(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно 

положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и 

глоба от десет до петдесет хиляди лева." 

 

 Относно ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г. е 

публикуван ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за данък върху 

добавената стойност,  в сила от 20.03.2020 г.  

 

Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък 

върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96 и 102 от 2019 г. на „Държавен вестник”, 

както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и 

правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък 

върху добавената стойност (ДДС). 

С § 9. в чл. 67 се създава ал. 4, със следното съдържание: 

"(4) За начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение 

на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха 

били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен 

срок съгласно чл. 79, ал. 10, чл. 79а, ал. 10 и чл. 79б, ал. 8 от закона, корекциите по чл. 79, 79а и 

79б от закона се извършват пропорционално за остатъка от годините на 20-годишния, 

съответно 5-годишния, срок." 

 

 Относно ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. 

 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е 

публикуван ЗАКОН за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. 

 Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на 

територията на Република България. 

 

         

 Съгласно чл. 2: Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може 

да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон.      

 По силата на чл. 3. за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното 

положение спират да текат: 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art13_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=1002&ToPar=Art84_Pt12&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art355&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=10800&ToPar=Art67&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79_Al10&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79а_Al10&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79б_Al8&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40606&ToPar=Art79б&Type=201/


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

 1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, 

с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда; 

 2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането 

на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за 

частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за 

административните нарушения и наказания; 

 3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на 

страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

 4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и 

глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 

2 от същия закон; 

 5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на 

срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.       

  Съгласно чл. 4. се удължават с един месец от отмяната на извънредното 

положение: 

 1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на 

извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения 

на частноправни субекти; 

 2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича 

по време на извънредното положение. 

        По силата на чл. 5, който е в сила от 24.03.2020 г.: 

 (1) спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от 

държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение 

публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови 

такси и разноски. 

 (2) Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни 

заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху 

медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и 

недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за 

вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. 

 (3) Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при 

спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни 

нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.      

 Съгласно чл. 6, до отмяната на извънредното положение не се прилагат 

последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително 

лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, 

разваляне на договор и изземване на вещи. 

 С разпоредбата на чл. 7, се регламентира следното: 

  (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния 

характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна 

работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно 

съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и 

контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване. 

 (2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора 

от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. 

 

         ………………………………………. 

        По силата на чл. 13: 

  (1) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при: 

 1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински 

изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните 

мерки; 
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 2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, 

необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и 

дейности, свързани с внедряването им; 

 3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци 

съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците 

на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 

2018 г.). 

 (2) По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен 

срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение. 

………………………………………………………..        

 Съгласно чл. 20. (1) За учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира 

обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда 
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

………………………………….. 

 Съгласно § 4. в КОДЕКСА НА ТРУДА се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Създава се чл. 120б: "Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при 

обявено извънредно положение 

 Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага 

на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа 

и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се 

променят другите условия по трудовия договор. 

 (2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се 

определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2." 

 2. Създава се чл. 120в: "Преустановяване на работата при обявено извънредно 

положение 

 Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед 

да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни 

работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното 

положение. 

 (2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или 

на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да 

не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в 

заповедта." 

 3. В чл. 138а: 

 а) създава се нова ал. 2: 

 "(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия 

период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно 

време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.";  

 б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "по ал. 1" се добавя "и по ал. 2"; 

 в) досегашната ал. 3 става ал. 4.  

 4. Създава се чл. 173а: "Ползване на отпуск при обявено извънредно положение 

 Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на 

работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на 

предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, 

работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или 

служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е 

придобил 8 месеца трудов стаж.  

 (2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск 

или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в 

напреднал етап на лечение ин-витро; 
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 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане 

независимо от възрастта му; 

 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-

годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 

 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 

 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3. 

 (3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов 

стаж."  
 5. Създава се чл. 267а:  "Трудово възнаграждение при преустановяване на работата 

при обявено извънредно положение 

 Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в 

работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение." 

 

……………………………… 

 

 Съгласно § 12. (В сила от 24.03.2020 г. - ДВ, бр. 28 от 2020 г.) Възложителите, за 

които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки до влизането в сила на този закон, прилагат за 

обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, 

реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, 

ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 

12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените 

поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. 

 

        Съгласно § 13. в ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ  се правят следните 

допълнения: 

 1. Създава се чл. 51а: "Извършване на работа от разстояние 

 Чл. 51а. (1) При обявено извънредно положение органът по назначаването може 

да възлага на служителя без негово съгласие работа от разстояние в домашна среда, като се 

съобразят характерът на работата и дейността на отделните звена и служители съгласно 

функциите, определени в устройствените правилници и утвърдените длъжностни 

характеристики на служителите. 

 (2) Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол на работата от 

разстояние се определят със заповед на органа по назначаване." 

 2. Създава се чл. 64а: "Ползване на отпуск при обявено извънредно положение 

 Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе 

работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването е длъжен да 

разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на: 

 1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 

 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане 

независимо от възрастта му; 

 3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст 

или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

 4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 

 5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в 

наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.  

 (2) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1, се признава за служебен стаж.“ 

……………………………… 

 

Съгласно § 26. (В сила от 24.03.2020 г. - ДВ, бр. 28 от 2020 г.) През 2020 г. отстъпка 5 

на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за 

цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година. 

………………………… 
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 Съгласно § 32. през 2020 г. сроковете по чл. 8, ал. 1 и чл. 20 от Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор се удължават с един месец. 

……………………. 

 

 Съгласно § 42. през 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 

2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат 

електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и 

одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат 

на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад 

се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия 

финансов одит. 

        

 Относно ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г. 
 

1. В официалния раздел на ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г. е 

публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 на МС от 23.03.2020 г. 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 

на Министерския съвет от 2016 г., в сила от 1.04.2020 г.   
  

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

 1. В т. 6 думите "условията и редът за възлагане" се заменят с "възлагането". 

 2. В т. 7 думите "обстоятелствата, които се публикуват" се заменят с 

"информацията, която се публикува". 

 3. В т. 8 думата "документи" се заменя с "информация". 

 

         С § 2. в чл. 5, ал. 1 думите "в срока за неговото изпълнение" се заличават. 

        

 С § 3. в чл. 9а, ал. 2 думата "информация" и запетаята след нея се заменят с 

"информацията в нея, както и". 

         

 С § 4. в чл. 9д, ал. 1 думите "Възложителите събират, обработват и предоставят" се 

заменят със "Събирането, обработването и предоставянето на", а след думата "платформата" се 

добавя "се извършва". 

 

 С § 5. член 9е се изменя така: 

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

на отделна нейна функционалност, необходима за извършване на определени действия от 

потребителите за повече от 30 минути през последните два часа на изтичане на преклузивен 

срок за извършване на определено действие, този срок изтича в първоначално определения час 

в деня, следващ деня на възстановяване работата на платформата. Когато този ден е 

неприсъствен, се прилага чл. 28, ал. 3. 

 (2) В случаите по ал. 1, както и когато сроковете са изтекли по време на 

непланираното прекъсване, платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП променя автоматично 

определените срокове за:  

 1. получаване на оферти или заявления за участие; 

 2. отваряне на оферти или заявления за участие; 

 3. отваряне на ценовите оферти. 

 (3) В случаите по ал. 2 платформата променя по реда на ал. 1 най-ранния засегнат 

срок, а следващите – съобразно първоначално определената разлика между тях. 

 (4) Когато някой от променените срокове по реда на ал. 3 изтича в неприсъствен 

ден, платформата определя първия присъствен ден.  
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 (5) Когато в резултат на непланираното прекъсване е засегнат срок за искане 

на разяснения, възложителите са длъжни да променят сроковете по ал. 2, т. 1 и 2 при 

спазване на ал. 1. 

 (6) В случаите по ал. 1 най-късно на следващия ден след нейното възстановяване 

АОП публикува съобщение за периода на прекъсването, както и списък на поръчките, 

чиито срокове са променени от платформата, на Портала за обществени поръчки, а ако 

това е невъзможно – на интернет страницата на Министерството на финансите." 

         

 С § 6. в чл. 9ж, ал. 3, изречение първо думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2" и думата 

"дейности" се заменя с "действия". 

§ 7. В чл. 9к, ал. 2 думата "получателя" се заменя с "лицето, определено за контакт по 

поръчката" и се създава изречение второ: "Когато лицето за контакт е различно от възложителя 

или от представляващия кандидата, участника и изпълнителя, за уведомен се счита и 

възложителят, съответно кандидатът, участникът и изпълнителят." 

 

 С § 8. наименованието на раздел IV на глава трета "а" се изменя така: "Защита 

при подаване на заявления за участие, оферти и проекти". 

  

 С § 9. в чл. 9л се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1: 

 а) в т. 2 думите "в т.ч." се заменят с "както и"; 

 б) в т. 3 думите "в т.ч. документите по чл. 39, ал. 2" и запетаята пред тях се 

заличават. 

 2. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) Не се криптират заявленията за участие в квалификационната система и в 

динамичната система за покупки. В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите 

предложения се криптират заедно с останалите документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1." 

 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея: 

 а) в т. 1 след думата "заявления" съюзът "или" се заменя със запетая; 

 б) в т. 2 думата "изпращането" се заменя с "получаването". 

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

 

 С § 10. в наименованието на раздел I на глава четвърта накрая се поставя 

точка и се добавя "Профил на купувача". 

         

 С § 11. член 11 се отменя. 

 

         С § 12. в чл. 14 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1: 

 а) основният текст се изменя така: 

 "(1) Всяка обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 – 3 и 7 от ЗОП се 

публикува в Регистъра на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", и в 

съответния профил на купувача и получава уникален номер, който се състои от три части, 

както следва:"; 

 б) в т. 3 думите "електронната база от данни" се заменят с "платформата". 

 2. Алинея 2 се отменя. 

 3. В ал. 3 навсякъде думите "орган за обществени поръчки" се заменят с "орган за 

покупки" и думата "вписват" се заменя с "публикуват и". 

 

        С § 13. В чл. 15 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 думите "по образци" и запетаята след тях се заличават. 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) В случаите по чл. 203, ал. 6 от ЗОП спирането на процедурата се обявява чрез 

функционалност на платформата, с която в публичната преписка на поръчката се променя 

автоматично нейният статус." 
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 С § 14. В чл. 16, ал. 2 думите "вписване в регистъра" се заменят с "публикуване". 

 

 С § 15. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 19а: 

 "Чл. 19а. (1) Документите по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват едновременно в 

регистъра и на профила на купувача.  

 (2) С изключение на документите, чиито срокове са определени в закона, 

останалите документи по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват в следните срокове: 

 1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 8 и 10 – 12 от ЗОП – в деня на изпращането 

им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на 

изпращане – в тридневен срок от издаването им; 

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

изпращането им на определените лица; 

 3. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са 

заявили интерес за участие; 

 4. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, 

съответно на журито в конкурс за проект – в деня на изпращане на съответното решение по 

чл. 22, ал. 1, т. 4 – 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата; 

 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително 

приложенията към тях – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка; 

 6. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им; 

 7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени 

поръчки и рамковите споразумения – в деня на публикуване на обявлението за 

изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение; 

 8. становищата на АОП по чл. 232, ал. 8, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП – в 

срок 5 работни дни от получаването им от възложителя. 

 (3) Поканите до изпълнителите по рамковото споразумение, решението по чл. 22, 

ал. 1, т. 6 от ЗОП, както и докладите и протоколите на комисиите се публикуват в регистъра и 

на профила на купувача в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка.  

 (4) Информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува на профила на 

купувача в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации или на 

подготовката на процедурата." 

         

 Съгласно § 16. в чл. 20, ал. 1 след думите "Електронен подател" се поставя запетая, 

добавя се "предоставена от платформата" и се поставя запетая. 

 

        С § 17. и  § 18. се отменят член 21, членове 23 и 24. 

       

        С § 19. в чл. 27 думите "решението за откриване на процедура или на публикуване на 

обява" се заменят с "откриване възлагането на поръчката". 

 

        С § 20. в чл. 28, ал. 6 съюзът "или" се заменя със запетая, а след думата "офертите" се 

добавя "или проектите". 

 

        С § 21. в чл. 30 ал. 1 се изменя така: 

 "(1) При процедури за сключване на рамкови споразумения и възлагане на 

обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските 

изделия чрез електронната платформа, поддържана от Централния орган за покупки в сектор 

"Здравеопазване", може да се допусне представяне на оферти за една или повече от 

номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази 

възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата." 

 

        С § 22. в чл. 33 ал. 3 се отменя. 

         



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

 Съгласно § 23. в чл. 35а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Срокът по ал. 1 се определя от възложителя и започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти." 

 2. В ал. 3, изречение трето накрая се добавя "на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП". 

 

        Съгласно § 24. в чл. 40 ал. 3 се изменя така: 

 "(3) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при 

разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация 
относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и 

списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП." 

 

        С § 25. в чл. 41 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 4 думите "т. 1 – 4" се заменят с "т. 2 – 4". 

 2. В ал. 5 думите "представителната му власт" се заменят с "представителната власт 

на упълномощеното лице". 

 

        С § 26. в чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 2: 

 а) основният текст се изменя така: 

 "(2) Когато заявлението или офертата или части от нея не се подават чрез 

платформата или чрез други електронни средства – в случаите по чл. 39а, ал. 5 и 6 от 

ЗОП, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:"; 

 б) в т. 1 думите "включително участниците в обединението, когато е 

приложимо" се заличават.  

 2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: "При еднакви критерии за подбор на две 

или повече обособени позиции възложителят може да допусне документите по чл. 39, ал. 2 да 

се представят общо, като тази възможност се посочва в документацията за участие." 

 3. Алинея 4 се изменя така: 

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

чл. 39, ал. 2 и 3, като в случаите по ал. 2 ценовото предложение се поставя в опаковката в 

отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"." 

 4. Навсякъде в ал. 6 – 8 думите "чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП" се заменят с "ал. 2". 

 5. Алинеи 9 и 10 се изменят така: 

 "(9) Когато мостри или макети се представят след офертата, изпратена чрез 

платформата, върху опаковката освен информацията по ал. 2 се посочва и номерът на 

офертата.  

 (10) Когато мострите или макетите са представени преди офертата, която се подава 

чрез платформата, в офертата се посочва входящият номер, с който мострите или макетите са 

регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга 

куриерска услуга – номерът на пратката." 

    

      С § 27. в чл. 48 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1: 

 а) основният текст се изменя така: 

 "(1) В случаите по чл. 47, ал. 2 получените оферти или заявления за участие за 

конкретна поръчка се завеждат в регистър, който съдържа:"; 

 б) в т. 3 думите "в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП" се заменят с "когато е 

приложимо". 

 2. В ал. 2 думите "чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП" се заменят с "чл. 47, ал. 2". 

 3. В ал. 6 думите "чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП" се заменят с "чл. 47, ал. 2", а думите "по 

чл. 51" се заличават. 

         

 С § 28. в чл. 51 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1 основният текст се изменя така: 
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 "(1) Възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в 

която определя:". 

 2. В ал. 5, т. 1 думата "заседанията" се заменя с "работата".  

 3. Алинея 8 се изменя така: 

 "(8) Членовете на комисията подписват декларация за липсата на 

обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след узнаване на кандидатите или участниците." 

 4. В ал. 9 т. 2 се изменя така: 

 "2. е налице или в хода на процедурата е възникнал конфликт на интереси." 

         

 С § 29. член 53 се изменя така: 

 "Чл. 53. При промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на 

офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез съобщение на платформата. Когато 

заявленията за участие или офертите не са получени чрез електронни средства, уведомлението 

се публикува на профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час." 

 

         С § 30. в чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

 "(1) Заявления за участие, оферти или части от тях, които не са получени чрез 

електронни средства, се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, 

на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или 

офертите и оповестява наименованията на кандидатите или участниците, включително 

участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията и 

офертите.  

 (2) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след 

декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката 

автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите или 

участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и 

информация за датата и часа на подаването." 

 2. Алинея 3 се отменя.  

 3. В ал. 4 думите "чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП" се заменят с "ал. 1" и се създава 

изречение второ: "Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", с което приключва публичната част от заседанието на 

комисията." 

 4. Алинеи 5 и 6 се отменят. 

 5. В ал. 8 думите "в деня на публикуването му в профила на купувача" се заличават. 

 

        С § 31. в чл. 56 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се отменя.  

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 "(2) Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и проверява за съответствието на 

предложенията с предварително обявените условия." 

 

         С § 32. в чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически 

предложения отговарят на изискванията на възложителя." 

 2. В ал. 2 думите "ценовото предложение" се заменят с "ценовите предложения". 

 3. Създава се нова ал. 3: 

 "(3) Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения 

участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани 

съобщения в платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от 
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оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите 

предложения по ал. 1 автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след 

декриптиране от председателя на комисията." 

 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така: 

"Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията обявява чрез съобщение 

в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения не по-

късно от два работни дни преди датата на тяхното отваряне." 

         

 С § 33. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.) в чл. 58 ал. 3 се изменя така: 

 "(3) Когато участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако 

критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, 

изпълнителят се определя чрез платформата на случаен принцип, а в случаите по чл. 54, ал. 1 – 

чрез проведен от комисията жребий, на който могат да присъстват представители на 

участниците." 

         

 С § 34. в чл. 60 се правят следните изменения: 

 1. В ал. 1, т. 6 след думата "мостри" запетаята и думата "снимки" се заличават. 

 2. В ал. 3 думите "мотивите за" се заличават, а след думата "мнения" се добавя 

"както и". 

 

         С § 35. член 61 се изменя така: 

 "Чл. 61. (1) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП председателят на 

комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения 

заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1. При оферти, подадени извън платформата:  

 1. председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 

оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 

показатели за оценка на офертите; 

 2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-

малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители 

на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва. 

 (2) Комисията определя изпълнител на поръчката, като:  

 1. разглежда представените оферти, оценява съгласно избрания критерий за 

възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия, и ги класира;  

 2. разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 

 3. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. 

 (3) В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 

представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

 (4) Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените по реда 

на ал. 3 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, 

чиито оферти са класирани." 

         

 С § 36. в чл. 65, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя 

"освен в случаите по чл. 112, ал. 8 от ЗОП". 

         

 С § 37. в чл. 68, ал. 1 думата "избор" се заменя с "определяне". 

 

         С § 38. в чл. 69, в основния текст думите "следната информация" се заличават. 
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         С § 39. член 74 се отменя. 

 

         С § 40. в чл. 77 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) Когато възложителят е посочил, че ще сключи рамково споразумение с повече 

изпълнители и за някой от определените за изпълнители е налице обстоятелство по чл. 112а, 

ал. 2 от ЗОП, възложителят може да покани следващия в класирането участник, когато е 

приложимо." 

         

 С § 41. в чл. 86, ал. 2 след думата "възражение" се добавя "чрез платформата". 

 

         С § 42. в чл. 87, т. 3 след думата "проект" се поставя запетая и се добавя "подадени 

извън платформата". 

 

        С § 43. в чл. 88, ал. 4 думите "който се предава на възложителя заедно с цялата 

документация на конкурса" и запетаята пред тях се заличават. 

         

 С § 44. в чл. 89 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал. 1 накрая се добавя "съгласно правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при 

спазване на изискванията, поставени от възложителя". 

 2. В ал. 2: 

 а) в основния текст думите "В случаите по чл. 39а, ал. 7 от ЗОП" се заменят с 

"Когато", а след думата "него" се добавя "не се подават чрез платформата, те"; 

 б) в т. 1 думите "включително на участниците в обединението, когато е приложимо" 

и запетаята пред тях се заличават. 

         

 С § 45. в чл. 90 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната 

анонимност от длъжностни лица, определени от възложителя." 

 2. Алинея 3 се изменя така: 

 "(3) В случаите по чл. 89, ал. 1 длъжностните лица осигуряват анонимността на 

проектите при спазване на правилата на платформата. В случаите по чл. 89, ал. 2 длъжностните 

лица отварят опаковките и проверяват за спазване на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за 

състоянието на конкурсните проекти." 

 3. Създава се нова ал. 4: 

 "(4) Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се 

наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на възложителя, придружени с 

доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се 

допускат до участие в процедурата." 

 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

 "(5) За всеки конкурсен проект се определя уникален номер, който се присъжда на 

всички получени документи и/или материали." 

 5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:  

 "(6) Длъжностните лица съставят списък на уникалните номера и на 

съответстващите им имена на участниците. Списъкът се съхранява от длъжностните лица до 

обявяване класирането на проектите. 

 (7) Документите и материалите по ал. 5 се предават на журито." 

         

 С § 46. в чл. 91 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинеи 3 – 6 се изменят така:  

 "(3) Резултатите от оценяването и класирането на проектите, както и въпросите по 

ал. 2 се отразяват в протокол, който се предава на длъжностните лица. 

 (4) След предаване на протокола на журито се осигурява достъп до документите по 

чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти са класирани." 
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 (5) Журито разглежда документите по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и 11 – 13, като 

обменът на информация с участниците се осигурява чрез длъжностните лица. При 

необходимост може да се изясняват и въпросите по ал. 2. За резултатите от действията журито 

съставя протокол. 

 (6) След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа: 

 1. състава на журито; 

 2. участниците в конкурса; 

 3. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване; 

 4. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на 

предварително обявените условия, когато е приложимо; 

 5. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо; 

 6. мотивите за предложенията по т. 4 и 5." 

 2. В ал. 7 думите "мотивите за" се заличават. 

         

 С § 47. в чл. 92, ал. 6 думата "представя" се заменя с "подава". 

         

 С § 48. член 93 се изменя така: 

 "Чл. 93. Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява 

тяхната анонимност при спазването на изискванията по чл. 90." 

         

 С § 49. член 94 се изменя така: 

 "Чл. 94. (1) Журито разглежда и оценява проектите по реда на чл. 91, ал. 1 – 3. 

Въпросите по чл. 91, ал. 2 се изясняват след класиране на проектите.  

 (2) Журито приключва работата си по реда на чл. 91, ал. 6 и 7." 

 

         С § 50. в чл. 96а се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 

 "(1) При възлагане на поръчка участниците подават чрез платформата документите 

по чл. 39, ал. 2 и 3, които се криптират заедно.  

 (2) Когато при подаване на части от офертата не се използва платформата, се 

прилага редът по чл. 47, ал. 2, 9 и 10 и чл. 48, ал. 1, 2 и 6."2. В ал. 3 след думата "оферта" се 

добавя "се счита, че". 

         

 С § 51. в чл. 97 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинеи 3 и 4 се изменят така: 

 "(3) Оферти, получени чрез платформата, се отварят по реда на чл. 54, ал. 2.  

 (4) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията ги отваря 

по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези 

действия могат да присъстват представители на участниците. Техническото предложение на 

всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по 

един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което 

публичната част от заседанието приключва." 

 2. В ал. 5 след думата "информацията" се добавя "в ЕЕДОП", думата "писмено" се 

заличава, а след думата "участника" се добавя "чрез съобщение, изпратено на потребителския 

профил на лицето, определено за контакт по поръчката". 

 

         С § 52. в чл. 98, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Точка 1 се изменя така: 

 "1. информация за определяне на прогнозната стойност;". 

 2. В т. 5 след думата "процедурата" съюзът "и" се заменя със запетая и се добавя 

"събирането на оферти с обява или поканата до определени лица, както и с". 

         

 С § 53. член 99 се изменя така: 

 "Чл. 99. (1) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП и средната стойност на 

съвкупното производство по чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определят като 
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средноаритметична стойност поотделно за предходните три години и съответно за изтеклите 

месеци на текущата година.  

 (2) Допустимият размер на доставките по чл. 124, ал. 2, т. 2, чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 

126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определя въз основа на данни за:  

 1. предходните три приключили финансови години – от годишните финансови 

отчети; 

 2. текущата финансова година – от междинните счетоводни отчети, а когато няма 

задължение за изготвяне на междинни отчети – от счетоводни регистри. 

 (3) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП се определя, като се сумират 

данните за трите последни финансови години и полученият резултат се раздели на три, а за 

периода от текущата година – средноаритметична стойност за изтеклите месеци." 

       

 С § 54. член 100 се отменя. 

        

 С § 55. в чл. 101 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Досегашният текст става ал. 1. 

 2. Създават се ал. 2 и 3: 

 "(2) В случаите на чл. 141, ал. 9 от ЗОП в платформата по партидата на 

възложителя, който използва квалификационна система, създадена от друго лице, се обособява 

отделна електронна преписка. 

 (3) Споразумението по чл. 141, ал. 9 от ЗОП се публикува в преписките на 

квалификационните системи на възложителите." 

 

         С § 56. член 102 се отменя. 

         

 С § 57. в чл. 106 ал. 7 и 8 се изменят така: 

 "(7) С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички 

условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с 

проекта на договор. 

 (8) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при 

разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация относно 

правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на 

всички задължени лица по смисъла на чл. 157, ал. 4 от ЗОП." 

         

 С § 58. в чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) Агенцията по обществени поръчки осигурява чрез портала за обществени 

поръчки пълен и неограничен достъп до списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който съдържа: 

 1. наименование на стопанския субект;  

 2. дата на публикуване на информацията; 

 3. информация за установените обстоятелства; 

 4. срок, за който се прилага основанието за отстраняване." 

 2. В ал. 2: 

 а) основният текст се изменя така: 

 "(2) За включване в списъка възложителите изпращат до АОП информация по 

образец, който съдържа най-малко:"; 

 б) в т. 2 буква "в" се изменя така: 

 "в) датата на влизането в сила на съдебното или арбитражно решение." 

 3. В ал. 3 думите "или на документа" се заличават. 

 4. В ал. 5 след думите "за което" се добавя "не са изпълнени условията за вписване 

и". 

 5. Създава се ал. 6:  

 "(6) Информацията за всеки стопански субект, за когото се иска вписване, се 

изпраща с отделен образец." 
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 С § 59. член 114 се изменя така: 

 "Чл. 114. (1) С цел осигуряване на правилно и ефективно прилагане на правилата за 

обществени поръчки изпълнителният директор на АОП извършва мониторинг по чл. 229, ал. 1, 

т. 14 от ЗОП, като събира и обобщава информация за възлагане и изпълнение на договорите за 

обществени поръчки. 

 (2) За целите на мониторинга по ал. 1 възложителите и компетентните органи 

изпращат на АОП ежегодно до 1 март информация за предходната календарна година съгласно 

приложение № 3. 

 (3) Изпълнителният директор на АОП има право да изисква от възложителите и от 

компетентните органи и допълнителна информация, свързана с осъществяване на 

мониторинга.  

 (4) Информацията по ал. 2 и 3 се изпраща на хартиен и магнитен носител.  

 (5) На всеки три години АОП изготвя доклад, който включва резултатите от 

мониторинга. Докладът се изпраща на Европейската комисия и се публикува на портала.  

 (6) Във връзка с резултатите от мониторинга по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП 

изпълнителният директор на АОП може: 

 1. да издава общи методически указания; 

 2. да информира министъра на финансите при установяване на необходимост от 

законодателни промени; 

 3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на 

законодателството по обществени поръчки; 

 4. да предприема други действия в рамките на правомощията по чл. 229, ал. 1 от 

ЗОП." 

         

 С § 60. в чл. 116 думите "чл. 115" се заменят с "чл. 229, ал. 1, т. 2, букви "г" – "е" от 

ЗОП". 

         

 С § 61. в чл. 121, ал. 1 думите "чл. 232, ал. 1 от ЗОП" се заменят с "чл. 232 от ЗОП". 

         

 С § 62. в чл. 123 ал. 2 се изменя така: 

 "(2) Вторият етап на предварителния контрол обхваща документите по чл. 232, ал. 

3, т. 2 от ЗОП, публикувани в регистъра." 

         

 С § 63. в чл. 125 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 "(1) В деня на публикуване на поканата за потвърждаване на интерес възложителят 

изпраща придружителното писмо по електронна поща до АОП, в което посочва номера на 

процедурата в РОП, отбелязва номера на предварителното становище и прилага мотиви в 

случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП." 

 2. В ал. 2 думите "профила на купувача" се заменят с "регистъра". 

 3. В ал. 3 думата "поканата" се заменя с "писмото". 

 

         С § 64. в чл. 126 след думата "становища" се добавя "по чл. 232, ал. 8 от ЗОП". 

         

 С § 65. в чл. 132, изречение второ след думата "възложителя" съюзът "и" се заменя 

със запетая, а накрая се добавя "и изпратените доказателства". 

 

         С § 66. в чл. 134 след думата "процедурата" се добавя "или в писмото по чл. 117, 

ал. 1". 

         

 С § 67. в чл. 135, ал. 3 накрая се добавя "по електронна поща, подписани с 

електронен подпис". 

 

         С § 68. в чл. 138, ал. 2 т. 1 се отменя. 
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         С § 69. в чл. 140, ал. 1 т. 11 се изменя така: 

 "11. публикуване на документи в регистъра и на профила на купувача." 

 

         С § 70. се създава приложение № 3 към чл. 114, ал. 2 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         С § 71. се регламентира, че това постановление се прилага и при довършване на 

поръчки, открити на платформата в периода от 1 януари до 1 април 2020 г. 

        

 По силата на § 72. Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г. с изключение на 

§ 33, който влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

 

2. В официалния раздел на ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г. е 

публикувана НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията и 

реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните 

ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на 

водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и 

съоръжения извън населените места и селищните образувания, в сила 

от 27.03.2020 г. 

        

 С тази наредба се уреждат условията и редът: 

 1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на 

водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и 

публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания (наричани 

"линейни В и К обекти"); 

 2. за определяне на специалния режим за упражняване на сервитутите на линейните 

В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които 

изграждат и експлоатират линейните В и К обекти по чл. 83, ал. 6 ЗУТ (собствениците на 

водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и 

публична общинска собственост); 

 3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при 

реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се 

променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици; 

 4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да 

се разполагат допълнителни (заместващи) проводи за водоснабдяване и отвеждане на 

отпадъчни води. 

 От обхвата на наредбата се изключват подводни линейни В и К обекти, 

разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България. 

 Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 5 и чл. 83б, ал. 2 от ЗУТ. 

    Тази наредба се прилага при определяне на размерите на сервитутните ивици за 

линейните В и К обекти, за които разрешението за изработване на парцеларен план по чл. 

3, ал. 1 е издадено след влизането й в сила. 

 В случаите, когато разрешението за изработване на парцеларен план по чл. 3, ал. 1 е 

издадено преди влизането в сила на наредбата, размерите на сервитутните ивици на линейните 

В и К обекти се определят по реда на тази наредба по преценка на възложителя по чл. 161, ал. 1 

от ЗУТ. 

     Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 


