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НОРМИ 

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 99 от 2019 година 

Обнародван е Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.  

Народното събрание прие бюджета на НЗОК за 2020 г. по приходи и трансфери - всичко на обща 

сума 4 744 704,9 хил. лв. Със закона се изменят и допълват: 

 Закона за здравното осигуряване - § 13 ПЗР ЗБНЗОК 

 Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. - § 14 ПЗР 

ЗБНЗОК 

 Закона за здравето - § 15 ПЗР ЗБНЗОК 

 

Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 

Народното събрание прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по 

приходите и трансферите на обща сума 12 455 690,4 хил. лв. Със закона са изменени и 

допълнени: 

 Кодекса за социално осигуряване - § 3 ПЗР ЗБДОО 

 Закона за Националната служба за охрана - § 8 ПЗР ЗБДОО 

 Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - § 9 ПЗР ЗБДОО 

Ратифицирани са: 

 Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на 

системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), 

включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“. 

 Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и 

правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, 

клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с 

бордови № М859. 

 Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и 

Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за 

финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова 

връзка Гърция – България“. 

 

Обнародвано е Решение, с което Народното събрание избра за председател на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Сотир 

Стефанов Цацаров. 

 

Обнародвано е Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за 

предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за 

регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично 

оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание 



 

Обнародвано е Решение за приватизация на обособена част от имуществото на 

„Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна. Народното събрание взе 

решение за приватизация на моторен ферибот „Героите на Одеса“, част от имуществото на 

„Български морски квалификационен център“ ЕАД (БМКЦ).  

 

Обнародвано е Постановление № 321 от 12 декември 2019 г. за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни 

програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.  

 

Обнародвано е Постановление № 322 от 12 декември 2019 г. 8 835 770 лв. ще получат 

общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през 

месеците септември-октомври 2019 г.  

 

Обнародвано е Постановление № 323 от 12 декември 2019 г. Намаляват се утвърдените 

разходи по „Политика в областта на правосъдието“ и по бюджетна програма „Правна рамка за 

функционирането на съдебната система“ с общо 2 800 000 лв., както и утвърдените разходи по 

бюджетна програма „Администрация“ със 190 000 лв. Със същия размер средства се увеличават 

утвърдените разходи по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“ по бюджетна 

програма „Затвори - изолация за правонарушителите“. 

 

Обнародвано е Постановление № 324 от 12 декември 2019 г. Вътрешнокомпенсираната 

промяна по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г. има за цел 

преразпределение на средства във връзка с реализирани икономии по политика в областта на 

опазването и ползването на компонентите на околната среда и политика в областта на 

Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост.  

 

Обнародвано е Постановление № 325 от 12 декември 2019 г. Министерският съвет одобри 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни 

програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. 500 000 лв. се предоставят по 

бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на нововъзникнали 

задължения за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените 

изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове. Средства в размер 

на 33 666 400 лв. се предоставят за изграждане и управление на отказоустойчива, резервирана, 

производителна, защитена и документирана информационна и комуникационна инфраструктура 

на НАП, както и за доставка на мобилна рентгенова система и текуща издръжка по бюджета на 

Агенция „Митници“. 

 

Обнародвано е Постановление № 326 от 12 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. в размер 2 972 

374 лв. за закупуване на медицинска апаратура, свързана с дооборудване на операционни зали 



за извършване на чернодробни трансплантации и проследяване на пациенти в клиниката по 

реанимация на Военномедицинска академия. 

 

Обнародвано е Постановление № 327 от 12 декември 2019 г. за извършване на промени 

на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 

г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

С 824 119 000 лв. се увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г. 

 

Обнародвано е Постановление № 328 от 12 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2019 г. Одобрените разходи са в размер до 49 415 820 лв. за финансиране 

на дейността на Национално тол управление в Агенция "Пътна инфраструктура". 

 

Обнародвано е Постановление № 329 от 12 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2019 г. в размер 279 968 812 лв. за ремонтно-възстановителни дейности 

по републиканската пътна мрежа и за дейности по изготвяне на технически проект и 

строителство (инженеринг) на обект: Автомагистрала "Хемус" и "Модернизация на 

Автомагистрала "Калотина". 

 

Обнародвано е Постановление № 330 от 12 декември 2019 г. Правителството одобри 

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

на 34 000 000 лв. за предвидени плащания за персонал. 

 

Обнародвано е Постановление № 331 от 13 декември 2019 г. Промените по бюджета на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. касаят 

преразпределяне на утвърдените разходи между политиките и програмите. 

 

Обнародвано е Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за 

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

обществените поръчки. Графикът съдържа два етапа. Първият, стартира на 1 януари 2020 г., 

като от тази дата възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа е 

задължително за три групи възложители:  

 органите от изпълнителната власт - Министерския съвет, министерствата, държавните 

комисии и агенции, изпълнителните агенции, както и второстепенните разпоредители с 

бюджет към Министерството на финансите, създадени с нормативен акт, включително 

Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. 

 кметовете на Столична община, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и 

Русе.  



 „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица-

изток“ ЕАД, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД. 

Вторият етап стартира от 1 април 2020 г., като от тази дата всички останали възложители по 

ЗОП се задължават да възлагат обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП. 

 

Обнародвано е Постановление № 333 от 13 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи за 2019 г. в общ размер на 2 142 819 лв. за дължими плащания към 

бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции. 

 

Изменена и допълнена е Тарифата за таксите, които се събират съгласно Закона за 

хазарта. Промените предвиждат включването на такси за разглеждане на документи по 

подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на хазартни 

игри онлайн. Уеднаквява се подходът при предоставяне на услуги по електронен път, като 

таксата за тях ще бъде с 5 % по-ниска. Създава се възможност заплащането на таксата по чл. 

11 от тарифата да се извършва по банков път. Детайлизират се и изискуемите документи. 

 

Обнародвано е Постановление № 335 от 13 декември 2019 г. С вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 

г. се предоставят средства в размер на 3 238 160 лв. по Политика за поддържане, модернизация 

и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната 

достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита.  

 

Обнародвано е Постановление № 336 от 13 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ - в размер 483 000 000 

лв. 

 

Обнародвано е Решение № 740 от 11 декември 2019 г. за откриване на процедура за 

възлагане на концесия за морски плаж „Варна – централен“, община Варна, област Варна. 

 

Изменена е Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, 

заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното 

производство. Причината, за изменение на наредбата е отмяната от Върховния 

административен съд на чл. 4 и чл. 9 от същата, поради неспазване на изискването на 

чл. 26 и чл. 28 от ЗНА – липса на доказателства за публикуване на проекта за обществено 

обсъждане и несъответствие на реквизитите на доклада с изискванията на закона. 

Текстът на новите чл. 4 и чл. 9 от наредбата възпроизвеждат отменените от ВАС 

текстове. 

 

Изменена и допълнена е Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична 

помощ. С промените се прецизират конкретни разпоредби и се оптимизират процедурите по 



целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа и се синхронизира наредбата с 

принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство. 

 

Обнародвани са: 

 Наредба № 17 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично 

ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания; 

 Наредба № 18 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично 

ръководство за лечение на урологични заболявания. 

 

Обнародвано е Решение № 8247 от 3 юни 2019 г. по административно дело № 424 от 

2019 г. С решението ВАС отменя Наредба № 52 от 2010 г. за утвърждаване на медицински 

стандарт "Ортодонтия", издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 

г.).  

 АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 100 от 2019 година 

Обнародван е Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Със закона се изменят и допълват: 

 Закон за радиото и телевизията (изм. с § 1) 

 Закон за Националната агенция за приходите (изм. и доп. с § 2) 

 Закон за митниците (изм. с § 3) 

 Закон за вътрешния одит в публичния сектор (изм. и доп. с § 4) 

 Закон за предучилищното и училищното образование (изм. с § 5) 

 Закон за професионалното образование и обучение (изм. с § 6) 

 Закон за военноинвалидите и военнопострадалите (изм. с § 7) 

 Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" (изм. с § 8) 

 Закон за закрила и развитие на културата (изм. и доп. с § 9) 

 Закон за електронните съобщения (изм. с § 10) 

 Закон за пощенските услуги (изм. с § 11) 

 Закон за данък върху добавената стойност (изм. и доп. с § 12) 

 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (изм. с § 13) 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (изм. и доп. с § 14) 

 Закон за държавния служител (изм. и доп. с § 15) 

 Закон за публичните предприятия (изм. с § 16) 

 Закон за акцизите и данъчните складове (доп. с § 17) 

 Закон за туризма (изм. и доп. с § 18) 

 

Изменен и допълнен е Гражданския процесуален кодекс. Променена е правната уредба на 

заповедното производство. Измененията са свързани с въвеждане на служебно задължение за 

съда да контролира незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение. Целта на промените е да се търси балансиран подход между интересите 

на длъжниците и кредиторите с цел икономичен, бърз и ефективен съдебен процес, който да 

осигури максимална защита на всяка от страните.  

 



Изменен е Закона за защита на потребителите. С промените се постига отстраняване на 

несъответствията в разпоредбите на чл. 143 и чл. 147, ал. 2 ЗЗП с изискванията на Директива 

93/13/ЕИО и с практиката на Съда на ЕС по прилагане на директивата. Новата редакция на чл. 

143 подчертава недвусмислено, че прилагането на общите критерии за неравноправност на 

клаузите в договори с общи условия не зависи от клаузите посочени в списъка по чл. 143, ал. 2, 

т. 1-20. Посочено е, че разпоредбата на чл. 147, ал. 2 на ЗЗП не се прилага по отношение на 

искове за защита, на колективните интереси на потребителите по чл. 186 и чл. 186а от ЗЗП. 

 

Обнародван е Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, 

"Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка 

на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции Material, 

 

Обнародвано е Решение във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното 

развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство за предотвратяване на опасността от воден режим в някои 

населени места и необходимостта от инвестиция в инфраструктурата във ВИК сектора с 

цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите 

инструменти, предвидени за това. В срок до 15 май 2020 г. министърът на регионалното 

развитие и благоустройството трябва да подготви и обяви за обществено обсъждане проект на 

Закон за ВиК, който да гарантира дългосрочното решение на проблемите в сектора, в това число 

социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждане на водни помощи, качество на 

услугите и осигуряване на допълнителни финансови инструменти за увеличение на 

инвестициите в сектора и повишаване на контрола по тяхното изпълнение. 

 

Обнародвани са: Решение № 767 от 18 декември 2019 г. за откриване на процедура за 

възлагане на концесия за морски плаж "Градина-Централен" - 2, Решение № 769 от 18 

декември 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж 

"Елените", община Несебър, област Бургас; Решение № 768 от 18 декември 2019 г. за 

предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 

подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище " Хитрино-4", разположено 

в землище на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, на "Автомагистрали - Черно море" АД 

- Шумен. 

 

Изменен и допълнен е Правилникът за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи. Разписани са подробни правила за провеждане на 

търговете за продажба на свободните имоти в бившите стопански дворове. Целта е да се 

разграничи процедурата за провеждане на търг за съседни имоти от тази за общите търгове. 

При търговете, на които могат да участват само собственици на имоти – съседни на имотите, 

предложени на търга, се регламентират специални условия за участие. По отношение на 

свободните имоти в стопанските дворове, върху които след 01.03.1991 г. са изградени сгради 

и/или съоръжения от физически или юридически лица, е предвидено да се обявяват за 

продажба само на общ търг. Регламентиран е изричен ред за законосъобразно приключване на 



административното производство с годен за обжалване индивидуален административен акт. 

Това важи за случаите, в които министърът на земеделието, храните и горите не одобри изцяло 

или частично протокола на тръжната комисия за резултатите от търга. 

При извършването на годишните проверки за състоянието и ползването на земеделските земи 

от държавния поземлен фонд, по отношение на земите, отдадени под аренда за създаване и 

отглеждане на трайни насаждения, е въведено задължително изискване за извършване и на 

теренна проверка. 

 

Обнародвана е Наредба за концесиите за добив на минерална вода. Приемането на 

наредбата е свързано с влизане в сила на новия Закон за концесиите от 2.01.2018 г., според 

който концесиите за добив на минерална вода се предоставят и изпълняват при условията и по 

реда на Закона за водите. С тази наредба се урежда редът за: 

 извършването на подготвителни действия, провеждането на процедура за 

предоставяне на концесия за добив на минерална вода и сключване на концесионен 

договор за добив на минерална вода; 

 изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за добив на 

минерална вода. 

   

Обнародвано е Постановление № 340 от 18 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г. в 

размер на 129 000 лв. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за 

периода от 1 октомври 2019 г. до 3 декември 2019 г. 

 

Обнародвано е Постановление № 341 от 18 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 

г. Средствата в размер на 1 462 500 лв. са за създаване на условия за ефективно и ефикасно 

функциониране на експертно-криминалистичната дейност, подобряване на качественото 

събиране на доказателства в рамките на досъдебното производство, както и за доставка на 

консумативи за нормалното функциониране на лабораториите за ДНК – анализи и 

непрекъсваемост на процеса по извършване на експертизите. 

 

Обнародвано е Постановление № 342 от 18 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. в размер на 393 628 лв. 

за допълнително финансиране на училища и детски градини. 

 

Обнародвано е Постановление № 343 от 18 декември 2019 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за компенсиране на безплатния 

транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. Необходимите средства в размер на 1 555 971 лв. ще бъдат осигурени от бюджета 

на Министерството на образованието и науката за 2019 година. 

 



Обнародвано е Постановление № 344 от 18 декември 2019 г. за одобряване на 

вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни 

програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер на 854 000 лв.  

 

Обнародвано е Постановление № 345 от 18 декември 2019 г., с което се увеличават 

утвърдените показатели по чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2019 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2019 г., с 58 935 800 лв. 

 

Изменени и допълнени да две наредби на БНБ: 

 Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове; 

 Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър. 

 

Обнародвана е Наредба № Н-18 от 5 декември 2019 г. Наредбата определя редът за 

регистрация на: 1. служебните моторни превозни средства (МПС) на структура на НАТО, 

разположена на територията на Република България, и служебните моторни превозни средства 

на изпращаща държава; 2. личните МПС на военнослужещите и на членовете на цивилния 

компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, 

разположена на територията на Република България, както и личните МПС на придружаващите 

ги зависими лица. 

АКТУАЛНО 

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: 

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 

Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране 

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс 

Министерски съвет Постановление № 364 от 19 декември 2019 г. за изменение на 

нормативни актове на Министерския съвет 

Постановление № 363 от 19 декември 2019 г. за изменение и 

допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование 

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

на минималната работна заплата за страната 

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. за условията и реда за 

прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за 

периода 2020-2022 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 

20 декември 

Игнажден – Свети свещеномъченик Игнатий Богоносец. Празнува: Игнат 

Професионален празник на Сметната палата. Отбелязва се от 2000 г. по решение на 

ръководството на Сметната палата 

Международен ден на човешката солидарност. Отбелязва се от 2006 г. по решение на 

Общото събрание на ООН от 22 декември 2005 г. 

22 декември 

Празник на Националната служба “Гранична полиция” – Отбелязва се от 1992 г. 

Св. вмчца Анастасия. Празнува: Анастасия 

24 декември 

Бъдни вечер, Света преподобномъченица Евгения (Празнуват: Евгени, Евгения, Бистра) 

25 декември 

Рождество Христово (Празнуват: Христо, Радослав, Кольо, Божин, Божана, Младен, 

Емануил, Емануела, Манол, Радостин, Райко, Румен, Румяна, Ростислав) 

26 декември 

Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий 

Празнуват: Йосиф и Давид 

27 декември 

Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден) имен ден на Венцислав, Венцислава, 

Венци, Венец, Стефан, Стефка, Стефчо, Станко, Стайко, Стойко, Стоян, Стоил, Станка и 

Станимир) 

ЗАБАВНО 

Художникът и юристът си приличат по това,  

че и двамата могат от черното да направят бяло. 
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