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НОРМИ 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 101 от 2019 година 

Отлага се влизането в сила на Закона за социалните услуги до 1 юли 2020 г. Промяната 

засяга и влизането в сила на направените с него промени в други закони. 

 

Ратифицирано е Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги 

между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г. 

 

Изменено е Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с 

разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към 

министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на 

Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените 

отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.). Премахнат е крайният срок – 31 декември 2019 г., в който 

министърът на земеделието, храните и горите, трябваше да внесе в Министерския съвет проект 

на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. 

 

Обнародвани са: 

– решения на Народното събрание за промяна в състава на: Комисията по труда, 

социалната и демографската политика, Комисията за наблюдение на приходните агенции и 

борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по културата и медиите, Комисията 

по околната среда и водите, Комисията по взаимодействието с неправителствените 

организации и жалбите на гражданите, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; 

– решения на Народното събрание за промяна в състава и ръководството на Комисията по 

бюджет и финанси и на Комисията по икономическа политика и туризъм; 

– Решение за попълване състава на Временната комисия за проучване на фактите и 

обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското 

национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и 

журналисти от Българското национално радио 

 

Обнародвано е Постановление № 346 от 18 декември 2019 г. Допълнителни разходи са 

одобрени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията за 2019 г. Средствата в размер на 208 млн. лв. се предоставят целево като 

капиталов трансфер за инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ). По този начин НКЖИ ще погаси задълженията си по възмездната 

финансова помощ, предоставена за приключване на железопътните инфраструктурни обекти по 

Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 

 

Обнародвано е Постановление № 347 от 18 декември 2019 г. Други 24 483 934 лева са 

одобрени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията като допълнителни разходи за 2019 г. Средствата са за извършване на плащане 



по решение на Международния арбитражен съд (ICC) в Париж при Международната търговска 

камара (МТК) по дело № 22594/МНМ по проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен 

и железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат (България-Румъния)”. След изплащане 

на дължимата сума на ищеца, FCC Construction, тя ще бъде приета като разход за българската 

страна, което ще увеличи стойността на активите ни за изграждането на обекта и ще се отрази 

при разпределението на дивидентите между България и Румъния. 

 

Обнародвано е Постановление № 348 от 18 декември 2019 г. Министерският съвет одобри 

допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. по бюджетите на редица общини и по бюджетите 

на Министерския съвет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Русенския 

университет „Ангел Кънчев“ чрез Министерството на образованието и науката, и на 

Министерството на здравеопазването в общ размер на 161 млн. лв. 

 

Обнародвано е Постановление № 349 от 19 декември 2019 г. Правителството одобри 

допълнителни трансфери в размер 1 018 014 лв., разпределени по бюджетите на общини за 

2019 г., за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми за развитие 

на образованието: 1. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", 

модул "Модернизиране на системата на професионалното образование"; 2. Национална 

програма "Обучение за ИТ кариера"; 3. Национална програма "Без свободен час"; 4. Национална 

програма "Мотивирани учители"; 5. Национална програма "ИТ бизнесът преподава". 

 

Обнародвано е Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на 

минималната работна заплата за страната. Минимална работна заплата става 610 лева от 1 

януари 2020 г. От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,66 лв. 

 

Обнародвано е Постановление № 351 от 19 декември 2019 г. Министерският съвет одобри 

вътрешнокомпенсирани промени и на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на 

външните работи за 2019 г. С промените се осигуряват допълнителни средства в размер на 140 

400 лв. за реализиране на проекти в областта на публичната дипломация. Сред проектите са 

семинар на тема „Енергийна дипломация“, с участие на представители от страните от Западните 

Балкани и Източното партньорство, изграждане на институционален капацитет на Република 

Молдова, провеждане на събития по повод 15-годишнината от членството на България в НАТО 

и 70-годишнината на Алианса. 

 

С Постановление № 354 от 19 декември 2019 г. правителството разреши 1 667 535 лева от 

бюджета на Министерството на външните работи да бъдат използвани за изплащане на 

командировъчни средства за дипломати в чужбина. 

 

Обнародвано е Постановление № 352 от 19 декември 2019 г. Правителството прие 

пренасочване на средства от определени бюджетни програми, по които са реализирани 

икономии, от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. към други 

бюджетни програми. Увеличават се утвърдените разходи по "Политика в областта на 



земеделието и селските райони", бюджетна програма "Растениевъдство", с 8 450 000 лв. по 

показател персонал. 

 

Обнародвано е Постановление № 353 от 19 декември 2019 г. С постановлението са 

увеличени плановите показатели „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2019 г.“ и „Максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2019 г.“ по бюджета на Министерството на земеделието, 

храните и горите. 

 

Обнародвано е Постановление № 355 от 19 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер до 3 504 060 лв. 

по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на 

ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни.  

 

Изменено е Постановление № 232 на Министерския съвет от 2019 г. С 11 040 536 лева се 

увеличава ангажиментът на разходите, които може да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързани с модернизацията на 

пътя Мездра - Ботевград. 

 

Обнародвано е Постановление № 357 от 19 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2019 г. Допълнителни 14 836 452 лева са 

одобрени за овладяване и преодоляване на последици от бедствия. 

 

Обнародвано е Постановление № 358 от 19 декември 2019 г. Одобрени са промени по 

бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 

2019 г. - намаляване в частта на финансирането на бюджетното салдо за операции по 

възстановяване на суми по възмездна финансова помощ за сметка на централния бюджет в 

размер 62 млн. лв. 

 

Обнародвано е Постановление № 359 от 19 декември 2019 г. за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни 

програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г. Измененията се налагат, за 

да бъдат осигурени финансово разходите за персонал по програма „Администрация“, във връзка 

с изплатени обезщетения по реда на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител за 

придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

 

Обнародвано е Постановление № 360 от 19 декември 2019 г. По бюджета на 

Министерството на културата за 2019 чрез вътрешнокомпенсирани промени се увеличават 

разходите по бюджетните програми „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, 

„Опазване на недвижимото културно наследство”, „Опазване и представяне на движимото 

културно наследство и визуалните изкуства” и „Администрация“. 

 



Обнародвано е Постановление № 361 от 19 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. в размер 

до 407 870 лв. във връзка с подсигуряване на средства за нормалното функциониране на 

Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн, Федерална република 

Германия, и за финансово обезпечаване на наема на сградата на посолството на Република 

България в Тирана, Албания. 

 

Обнародвано е Постановление № 362 от 19 декември 2019 г. С него се увеличава 

утвърдения с чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

показател по бюджета на Министерството на отбраната максимален размер на ангажиментите 

за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., със сума в размер 140 000 000 лв. 

 

Изменена и допълнена е Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. Актуализират се средствата за работа с 

деца и ученици от уязвими групи. Уеднаквява се редът за формиране на групите за целодневна 

организация на учебния ден с реда за формиране на паралелките в училищата в случаите, 

когато групите са две. В момента за формиране на две паралелки в начален етап са необходими 

минимум 13 ученици, а в прогимназиален етап на основното образование - минимум 15. 

 

Обнародвано е Постановление № 364 от 19 декември 2019 г. за изменение на 

нормативни актове на Министерския съвет. Служителите в българските дипломатически 

мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и 

почивни дни и през 2020 г. Ограничението на Наредбата за командировъчните средства при 

задграничен мандат на служителите в българските дипломатически мисии е в сила от 2010 г., 

като всяка следваща година, неговото действие се продължава заради ограниченията в 

бюджета на МВнР. Правителство прие и намаляване числеността на министерството на 

външните работи с десет щатни бройки. 

 

Обнародвано е Постановление № 365 от 19 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер 5400 лв. за изплащане 

на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 

Анатоли Добрев Кръстев, Анжел Раймонд Вагенщайн, Георги Димитров Дюлгеров, Иван Петков 

Стайков, Иван Цанев Иванов, Лили Иванова Петрова и Христо Костадинов Ганев и Андрей 

Петков Дреников за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на 

културата. 

 

Обнародвано е Постановление № 366 от 19 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

разходи в размер 1 200 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. 

за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за капиталови 

разходи за основен ремонт и за закупуване на дълготрайни материални активи. 

 



Обнародвано е Постановление № 367 от 19 декември 2019 г. Одобрени са допълнителни 

разходи в размер 2 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. 

за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за капиталови 

разходи за закупуване на дълготрайни материални активи. 

 

Обнародвано е Постановление № 368 от 19 декември 2019 г. Одобрени са 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни 

програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. 

 

Изменен и допълнен е Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“. Целта е хармонизиране на нормите на УП с Наредба № 

РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Въвеждат се 

задължения за Агенцията да внедрява съвременни информационни технологии и потребителско 

администриране на Автоматизирана информационна система и за разработване на процедури 

и предприемане на мерки за отстраняване на уязвимости и повишаване на нивото на мрежовата 

и информационната сигурност при инциденти, включително и кибератака. Урежда се работното 

време на „фронт офисите“ на Агенцията с граждани. Предвижда се актуализиране на щата на 

администрацията на Агенцията. 

 

Приета е Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на 

републиканската пътна мрежа. Тарифата е приета на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за 

пътищата. Цените на е-винетките за всички категории пътни превозни средства остават 

непроменени. Тол таксите за масовия тежкотоварен трафик - на товарните автомобили с тегло 

между 3,5 тона и до 12 тона, ще са от 4 до 7 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас 

на превозното средство. Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното 

средство, както и с класа на пътя, за който ще се дължи тол - автомагистрали, първи и частично 

втори клас. С тарифата се определя и компенсаторната такса, която се дължи, ако товарен 

автомобил ползва платената пътна мрежа без тол такса. Компенсаторната такса осигурява 

свободно придвижване по платената мрежа до 23:59 часа на деня, в който е наложена. Ако 

водачът откаже да плати компенсаторна такса на място, той трябва да заплати т.нар. 

максимална тол такса, за да продължи пътя си. 

 

Изменено и допълнено е Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за 

приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Във времевите рамки на Плана 

се открива Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски". 

 

Обнародвано е Решение № 780 от 20 декември 2019 г. Концесионният договор за 

находището „Свети Иван“ за добив на варовици, разположено в землището на с. Гара Орешец, 

община Димово, област Видин, не е влязъл в сила поради неизпълнение на съществени условия 

за това. След решението на Министерския съвет находището „Свети Иван“ може да бъде 

концесионирано отново при заявен инвеститорски интерес. 



 

Обнародвано е Решение № 785 от 20 декември 2019 г. Министерският съвет отказва да 

предостави концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Бъзговец“, 

разположено в землището на с. Кладница, община Перник. Причината е попадането на 

територията в границите на природен парк „Витоша“.  

 

Обнародвана е Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката 

между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството 

на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 

2019 – 2021 г.  

 

Обнародвана е Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. С тази наредба се уреждат условията 

и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за 

тригодишния период 2020 - 2022 г. Финансова помощ ще се предоставя за дейности, които 

допринасят за постигане целите на програмата: 

1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти; 

2. повишаване знанията и уменията на пчеларите при отглеждането на пчелните семейства; 

3. повишаване на качеството и конкурентоспособността на българските пчелни продукти; 

4. опазване на пчелната популация, устойчивото развитие на сектора и осигуряване на по-добра 

заетост и по-високи доходи на пчеларите. 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 102 от 2019 година 

Изменен и допълнен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. В българското 

законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 

2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен 

обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на 

оповестяване трансгранични договорености. Разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/822 следва 

да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат 

в сила от 1 юли 2020 г. Основна цел на промените е засилване на борбата с укриването на 

данъци и агресивното данъчно планиране и подобряване на правилата за данъчна прозрачност. 

Въвежда се механизъм за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, при 

които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане, и за автоматичния 

обмен на информация за тези схеми между държавите членки. Създадени са и 

административнонаказателни разпоредби за неизпълнение на задължението за предоставяне 

на информация за трансгранични данъчни схеми, които са в значителен размер. 

 

Изменен и допълнен е Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и 

на други предприятия за колективно инвестиране. Промените целят въвеждане на мерки 

в националното законодателство, чрез които да се осигурят условия за прилагането на 

Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година 

относно фондовете на паричния пазар. Регламентът цели подобряване на нормативната 

регулация и по-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на 

пазара на краткосрочно финансиране. 



 

С цел защита на инвеститорите се въвежда изискване за извършване на стрес тестове от страна 

на фондове на паричния пазар в съответствие с чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/1131. 

Също така се въвежда изискване документите, необходими за организиране и управление на 

фондове на паричния пазар, да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131, 

а управляващите дружества, както и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 

фондове, които управляват фондове на паричния пазар, да прилагат изискванията на Регламент 

(ЕС) 2017/1131. 

Извън посочените основни групи изменения са направени промени с оглед на подобряване на 

регулацията (отстраняване на пропуски и противоречия). 

Въведени са изменения и в административнонаказателните разпоредби, като са прецизирани и 

текстовете, регламентиращи оповестяването на наложените наказания и приложените 

принудителни административни мерки, с които се постига пълно съответствие с Директива 

2009/65/ЕО. 

Предвидени са преходни периоди, в които лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 

фондове, управляващите дружества, инвестиционните дружества и депозитарите да приведат 

дейността си в съответствие с новите изисквания. 

 

Изменен и допълнен е Закона за обществените поръчки. Промените са свързани с процеса 

на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки. То ще се реализира 

чрез централизирана електронна платформа. Във връзка с това със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) са направени промени, 

част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. В хода на 

подготовката и разработването на функционалностите, предвидени за въвеждане на втория 

етап, е установена допълнителна необходимост от прецизиране на някои норми на закона с 

оглед отразяване на спецификите на електронния процес и осигуряване на нормативни 

предпоставки за нейното използване. Други промени са свързани с констатирана от 

Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т. нар. "вътрешно (in-

house) възлагане". Третата група промени касаят изменения на действащи разпоредби, за 

прилагането на които е установена разнородна практика, поради различно разбиране от 

възложителите. 

Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието в 

Регистъра на обществените поръчки (РОП). В него ще се публикуват всички решения на 

възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, 

независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника 

или инструмент, за възлагане (чл. 36, ал. 1, т. 1). Освен тях в новия РОП ще се публикуват и 

документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за 

провеждане на процедурите и журито - при конкурсите за проекти, договорите, рамковите 

споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение. 

Посочените документи за всяка обществена поръчка ще се обособят на платформата в отделна 

електронна преписка, която ще бъде достъпна както чрез РОП, така и чрез профилите на 

купувача, които от 1 януари 2020 г. също ще са на платформата (чл. 36 и 36а).  



Промените засягат и поръчките на ниски стойности, възлагани по реда на глава двадесет и 

шеста. Освен обявите за събиране на оферти в РОП ще се публикуват и поканите до определени 

лица. 

Във връзка с въвеждане на платформата са направени промени и за поръчки в областите 

отбрана и сигурност. Създаден е нов чл. 154а и са изменени чл. 155 и 156 от ЗОП. С тях се 

урежда по нов начин изпращането на информация за прекратяване на процедура при тези 

поръчки.  

Променени са някои действащи разпоредби, с оглед преодоляване на констатирани проблеми 

в практиката на възложителите, породени от празнота в нормативната уредба или недостатъчно 

прецизни разпоредби. 

Вече е допустимо разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага 

поръчки за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен. 

Променя се начина за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките (чл. 21, ал. 2 от ЗОП). 

Доколкото в определени случаи е обективно невъзможно прогнозната стойност да се определи 

чрез пазарни проучвания или консултации, новата редакция на разпоредбата не предвижда 

задължение, а посочва начина, по който може да бъде определена актуалната пазарна стойност 

на обществената поръчка.  

С новата ал. 2 на чл. 29 се въвежда задължение за възложителите да изпращат информация и 

за прекратени или обявени за недействителни рамкови споразумения. 

Съществени допълнения са направени в нормативната уредба на квалификационните системи, 

използвани от секторните възложители. 

С редакцията на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП се регламентира изрично задължението на 

възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна система както в 

РОП, така и в "Официален вестник" на Европейския съюз. В чл. 141 от ЗОП са допълнени и 

прецизирани правилата за създаване и действие на квалификационната система, както и за 

ползването на такава, създадена от друг възложител. Осигурява се максимална публичност 

относно лицата, включени в системата. 

Нов момент е регламентирането на начина за възлагане на конкретните поръчки чрез 

квалификационна система и чрез динамична система за покупки. Предвидено е това да става 

чрез решение, с което се одобрява документацията и поканата. Във връзка с това са направени 

промени в чл. 86 и 142 от ЗОП, а съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП това решение е включено 

сред подлежащите на обжалване актове. 

С промяната в чл. 57, ал. 4 изрично са регламентирани документите, въз основа на които е 

допустимо вписването в списъка, поддържан от АОП, при наличие на обстоятелството по чл. 55, 

ал. 1, т. 4 от ЗОП. Те са сведени до съдебно или арбитражно решение предвид 

неблагоприятните последици, които могат да настъпят от вписването. С промяната в чл. 70, ал. 

6 се пренася уреденото понастоящем в ППЗОП задължение на възложителя, когато показателят 

за оценка е свързан със срокове, да определя минимални и/или максимални граници.  

В чл. 107, т. 5 се допълват хипотезите, при които се предвижда отстраняване, като се добавят и 

случаите на участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си при 

поискване от възложителя. С т. 6 на чл. 107 е въведено изрично основание за отстраняване при 

нарушаване на забраната по чл. 101, ал. 9, съгласно която лице, което е дало съгласие да бъде 

https://eur-lex.europa.eu/


подизпълнител или участва в обединение не може да подава самостоятелна оферта, както и 

забраната по чл. 101, ал. 10 от ЗОП едно и също лице да участва в повече от едно обединение.  

С цел прецизиране на разпоредбите, свързани със сключването на договори, рамкови 

споразумения и договори въз основа на тях, са направени изменения и допълнения в чл. 112 и 

112а. 

Важна промяна при провеждане на поръчките на ниска стойност е изрично уреденото подаване 

на ЕЕДОП вместо декларации, изготвени от възложителя (чл. 192, ал. 3).  

Друга важна промяна е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешно (in-house) 

възлагане. То е възможно при наличието на изчерпателно посочени условия. Според едно от 

тях в контролираното юридическо лице не трябва да има пряко частно капиталово участие. 

Изключение се допуска за форми на частно капиталово участие, когато се изискват от 

разпоредби на националното законодателство в съответствие с ДЕС и ДФЕС и те не са свързани 

с контролни или блокиращи правомощия и не оказват решаващо влияние върху контролираното 

юридическо лице. 

С Преходните и заключителни разпоредби е уредено прилагането на направените промени 

спрямо висящи правоотношения, например довършване на процедури, открити преди влизането 

в сила на този закон, изпращане на информация за тях. Предвижда се квалификационните 

системи, които са създадени извън платформата, да запазят своето действие най-късно до 

въвеждане на пълната функционалност на платформата, т.е. до 31 декември 2020 г. Във връзка 

с допълване на разпоредбата относно едно от условията за вътрешно (in-house) възлагане е 

предвидено в едномесечен срок от влизането в сила на закона прекратяване на договорите, 

които не отговарят на промененото условие. 

 

Обнародвано е Постановление № 375 от 27 декември 2019 г. Приет е Правилник за 

организацията и дейността на Съвета по киберсигурността към Министерския съвет. Със Закона 

за киберсигурност бе създаден Съвет по киберсигурността със съвещателни, координационни и 

контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта 

на киберсигурността към Министерския съвет. 

 

Обнародвано е Постановление № 376 от 27 декември 2019 г. Изменен е Правилникът за 

прилагане на Закона за държавната собственост. Наемите на имоти - държавна собственост ще 

се определят на пазарен принцип на база оценка от независим оценител. 

Променя се начина на предоставяне на държавните имоти на политическите сили, отговарящи 

на чл. 31 от Закона за политическите партии, като те вече няма да заплащат наем, а ще се 

учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за срок 

не по-дълъг от 10 години. Партиите не могат да използват държавния имот за извършване на 

икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване.  

Регламентира се редът за ползване на имоти - частна държавна собственост от синдикатите. 

При ползването на такива имоти синдикалните организации не могат да осъществяват в тях 

икономическа дейност, нито да ги отдават под наем или да ги преотстъпват за ползване. 

 



Обнародвано е Решение № 798 от 27 декември 2019 г. за определяне на дните за 

религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, 

през 2020 г. 

 

Обнародвано е Решение № 801 от 27 декември 2019 г. за откриване на процедура за 

възлагане на концесия за морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област 

Бургас 

 

Изменена и допълнена е Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните 

помощи за профилактика и рехабилитация. Промените са в сила от 1.01.2020 г. 

Регламентира се редът за представяне от изпълнителите на дейността по профилактика и 

рехабилитация на данните, съдържащи се в протоколите за извършени услуги по профилактика 

и рехабилитация. 

 

Обнародвано е Решение № 479 от 19 декември 2019 г., с което са приети Правила за реда 

и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги. 

 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Министерски съвет Постановление № 378 от 27 декември 2019 г. за отменяне на 

Постановление № 112 на Министерския съвет от 2019 г. за 

одобряване на промени по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на 

търговско дружество 

Постановление № 377 от 27 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни средства по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2019 г. 

Постановление № 374 от 27 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 

Постановление № 373 от 27 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. 

Върховен 

административен съд 
Решение № 7143 от 14 май 2019 г. по административно дело № 8989 

от 2018 г. 

Министерство на 

финансите 

Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, 

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

осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 

самоосигуряващите се лица 

 



ПРАЗНИЦИ 

31 декември 

Новогодишна нощ 

1 януари 

Нова година – Първи ден от Григорианския календар 
Ден на Свети Василий Велики (Васильовден: Василовден, Василица, Василия, Сурваки, 
Сурва, Сурува, Суроздру) – именници: Васил, Василка, Веселин, Веселина, Весела, Веска, 
Василена, Василиса, Вълко, Вълка, Вълкан, Вълкана) 

2 януари 

Предпразненство на св. Богоявление. Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим 
Саровски Чудотворец. Празнуват: Силвия, Силвестър 
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