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ЗАКОН
за изменение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Консти-
туционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 64 числото „11“ се заменя с „1“.

Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за политическите партии 

(обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 
2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 
2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., 
бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., 
бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 
и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 и 50 
от 2019 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 21 след думата „партии“ се добавя 
„може да“.

2. В чл. 23:
а) в ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. дарения от юридически лица и едно-

лични търговци;“
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 24:
а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „които имат 

просрочени публични задължения и/или са 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим“;

б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 29:
а) в ал. 2, т. 1 и 2 след думите „т. 3“ се 

добавя „и 4“;
б) точка 7 се отменя.
5. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „под наем“ се заменят с 

„безвъзмездно“;

б) в ал. 2 думите „получили над едно на 
сто от действително подадените гласове на 
последните парламентарни избори“ се заменят 
с „които на последните избори за народни 
представители са получили не по-малко от едно 
на сто от действителните гласове в страната 
и извън страната, с изключение на гласовете 
по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“.

6. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Политическите партии, на 

които са предоставени помещения по чл. 31, 
заплащат експлоатационните разходи, ако 
има такива.

(2) Предоставените помещения на поли-
тически партии не може да се преотдават 
под наем и да се преотстъпват за ползване. 
Такива помещения може да се ползват съв-
местно по договор с трети лица само за цели, 
пряко свързани с дейността на партията. В 
тези помещения не може да се извършва 
стопанска дейност.

(3) Правоотношенията с политическите 
партии се прекратяват поради неплащане на 
експлоатационните разходи за повече от три 
месеца или при нарушение на забраната по 
ал. 2.“

7. В чл. 34, ал. 4, изречение второ след 
думата „лица“ се добавя „юридическите лица 
и едноличните търговци“.

8. В чл. 40, ал. 1, т. 3 след думата „вице-
президент“ се добавя „за членове на Евро-
пейския парламент от Република България“.

9. В чл. 43а, ал. 1 думите „чл. 23, ал. 2“ 
се заличават.

§ 3. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение 
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 
от 2018 г. и бр. 17, 21, 29 и 34 от 2019 г.) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 162 навсякъде след думите „физи-
чески лица“ се добавя „юридически лица и 
еднолични търговци“.

2. Член 167 се отменя.
3. В чл. 168, ал. 1, т. 2 накрая се добавя 

„които имат просрочени публични задълже-
ния и/или са регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим“.

4. В чл. 169:
а) в ал. 1 след думата „физическо“ се доба-

вя „или юридическо“, а след думата „лице“ се 
добавя „или едноличен търговец“;

б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 171, ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) в т. 8 думите „и декларациите на физи-

ческите лица за собственост на предоставените 
за безвъзмездно ползване вещи“ се заличават.

6. Член 477 се отменя.



БРОЙ 60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  3   

§ 4. В Закона за държавната собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., 
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния 
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. 
и бр. 25 и 44 от 2019 г.) се правят следните 
изменения:

1.  В чл. 20, ал. 1 думите „Предоставяне-
то под наем“ се заменят с „Безвъзмездното 
предоставяне“.

2. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Договорите с политическа партия се 

прекратяват, когато съответната партия прес-
тане да отговаря на условията за предоставяне 
на държавен имот, определени с отделен закон, 
както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона 
за политическите партии.“

§ 5. В Закона за общинската собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., 
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., 
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., 
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на 
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 
и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 
и 96 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 4, изречение първо думите 
„Отдаването под наем“ се заменят с „Безвъз-
мездното предоставяне“, а изречение второ 
се заличава.

2. В чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 4 думите „ал. 4, 
5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

3. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Договорите с политическа 

партия се прекратяват, когато партията при-
добие в собственост помещения от същия 
вид, годни за постоянно ползване, престане 
да отговаря на условията за предоставяне на 
общински имот, определени с отделен закон, 
както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона 
за политическите партии.

(2) Правоотношенията се прекратяват 
със заповед на съответния кмет, в която се 
посочва основанието за прекратяването на 

правоотношението, събраните доказателства 
и срокът за опразване, който не може да бъде 
по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи 
на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5.“

4. В чл. 18, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“ се 
заменят с „ал. 5 и 6“.

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 4 юли 2019 г. и на 24 юли 2019 г. и е 
подпечатан с официалния печат на Народното 
събрание.
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