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           Проект 

 

З А К О Н 

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 

(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 

2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г.,  бр.17, 83 и 102 от 2019 

г., бр. 23 от 2020 г. и бр.107 от 2020 г.) 

  

 

§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 16 думите „собственост на държавата и/или общините“ се 

заличават.  

§ 2. В чл. 7, ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“. 

§ 3. В чл. 13, ал. 1 т. 18 и 20 се отменят. 

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

1.Създава се нова ал. 6: 

„(6) В случаите по ал. 1, т. 5 – 7 юридическото лице – изпълнител няма право да 

превъзлага предмета на договора или части от него на други лица и представя 

декларация, че може да изпълни поръчката със собствен ресурс. “ 

2. Досегашните ал. 6 - 9 стават съответно ал. 7 - 10. 

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Създава се нова ал. 2: 

„(2) В случаите по ал. 1, т. 5 свързаното предприятие-изпълнител няма право да 

превъзлага предмета на договора или части от него на други лица.“ 

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.   

3.Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“. 

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2 или 3“ се заменят с „ал. 3 или 

4“.  

§ 6. В чл. 17 ал. 2 се отменя.  

§ 7. В чл. 36, ал. 1 се правят следните допълнения: 

1. В т. 13 и 14 накрая се поставя запетая и се добавя „включително приложенията 

към тях“.  

2. Създават се т. 18 - 20: 

„18. договорите, сключени на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 15, ал. 1, т. 5, 

включително приложенията към тях; 

19. допълнителните споразумения за изменения на договорите, сключени на 

основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 15, ал. 1, т. 5, включително приложенията към тях. 

20. докладите за резултатите от одитния ангажимент за консултиране по чл. 237б. “ 

§ 8. В чл. 36а се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 се създава нова т. 2: 

„2. информация за датата, основанието и размера на всяко плащане по договорите, 

сключени на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 15, ал. 1, т. 5, включително за 

авансовите плащания, извършени през съответното тримесечие;“ 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Информацията по ал. 1, т. 2 се публикува в срок до 30 дни след края на всяко 

тримесечие.“ 

§ 9. В чл. 39а, ал. 9, изречение второ думата „публикуват“ се заменя с „прилагат“. 

§ 10. В чл. 45, ал. 2 след думата „бъдат“ се добавя „най-малко с 5 дни“, а думите 

„като дават“ се заменят със „за да се осигури“. 

§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 
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„(5) При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства 

от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за 

движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 и за услуги за превози 

по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с 

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и 

(ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), възложителите поставят 

изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват 

при предоставяне на услугите отговарят на критериите за чисти превозни средства.“ 

2. Създава се нова ал. 6: 

„(6) Възложителите не прилагат изискванията на ал. 5 по отношение на:  

1. превозни средства, посочени в  член 2, параграф 2, букви „а“, „б“ и „в“ и в член 2, 

параграф 3, буква „в“) от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на 

Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни 

превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО 

(L 151 от 14 юни 2018); 

2. превозни средства от категория М3, различни от превозни средства от клас I и 

клас A, определени в член 3, точки 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на 

типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните 

ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях  (L 

200 от 31 юли 2009).“ 

3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8 и се изменят така: 

„(7) Възложителите прилагат изискванията към чистите превозни средства: 

1. чрез посочване в техническите спецификации на обществената поръчка, или 

2. като показатели при критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 2 или 3. 

(8) Изискванията към чистите превозни средства се определят с наредба на 

министъра на транспорта и съобщенията. В наредбата се определят и превозните 

средства, посочени в член 2, параграф 2, буква „г” и параграф 3, букви „а“ и „б“ и 

приложение I, част А, точки 5.2 — 5.5 и точка 5.7 от Регламент (ЕС) 2018/858, за които 

възложителите са длъжни да прилагат изискванията по ал. 5.“ 

4. Създава се ал. 9: 

„(9) По предложение на министъра на транспорта и съобщенията, с акт на 

Министерския съвет се определят: 

1. възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки при спазване на 

изискванията по ал. 5; 

2. делът на чистите превозни средства спрямо общия брой на превозните средства, 

които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по ал. 5, за 

отделните възложители.“ 

§ 12. В чл. 54, ал. 2 навсякъде след думата „отнасят“ се добавя съюзът „и“.  

§ 13. В чл. 70, ал. 4, т. 3 думите „условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на 

изпълнение или срок на завършване“ се заменят със „срок за изпълнение на 

строителството, доставките или услугите“. 

§ 14. В чл. 71 ал. 5 се отменя.  

§ 15. В чл. 79, ал. 6 се създава изречение второ: „Когато в случаите по ал. 1, т. 1, 4, 5 

и 7 кани само едно лице посочва и причините, поради които единствено поканеното лице 

е в състояние да изпълни поръчката. “. 

§ 16. В чл. 106 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 след думата „възложителя“ се поставя запетая, а думите „за утвърждаване“ 

се заменят с „а в случаите по чл. 237б - и на звеното за вътрешен одит“. 

2. В ал. 3: 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2134681088&dbId=0&refId=23955562
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а) в текста преди т. 1 думите „10-дневен“ се заменят с „14-дневен“; 

б) в т. 2 думата „констатира“ се заменя с „е констатирано“. 

§ 17. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Възложителят не отстранява участник, когато констатираните недостатъци не 

променят по същество фактите относно липсата на основания за отстраняване и 

съответствието с критериите за подбор, съдържанието на офертата, както и 

предложенията в  нея, които подлежат на оценяване.“ 

§ 18. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 цифрата „5“ се заменя с „10“. 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Авансово предоставените средства се обезпечават с гаранция, която е в същия 

размер и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.“ 

3. Създава се нова ал. 7: 

„(7) Гаранцията по ал. 5, т. 3 може да се предостави само когато стойността на 

авансово предоставените средства, съответно на гаранцията за изпълнение, е равна или 

по-малка от 500 000 лв.“ 

4. Досегашните ал. 7-10 стават съответно ал. 8-11.  

§ 19. В чл. 112, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в освен в 

случаите по чл. 114, ал. 2“ 

§ 20. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се заличава.  

2. Създават се ал. 2-4: 

„(2) В случаите по ал. 1 изпълнението започва след потвърждение от възложителя за 

осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за 

изпълнение. 

(3) Когато след изтичане на тримесечен срок от сключване на договора не е 

осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без 

предизвестие .  

(4) Когато след изтичане на шестмесечен срок от сключване на договора не е 

осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.“ 

§ 21. В чл. 121, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други 

допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните 

доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за 

предприетите действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради които се 

използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при 

електронното подаване. В случаите на осъществен предварителен контрол от 

Агенцията по обществени поръчки се прилагат становището на агенцията и мотивите 

на възложителя за неприетите препоръки, а при осъществен одитен ангажимент за 

консултиране по чл. 237б – доклада за резултатите от одитния ангажимент за 

консултиране. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и 

всички документи, свързани с тяхното изпълнение и отчитане.“ 

§ 22. В чл. 146, ал. 1 думите „или Република България“ се заличават. 

§ 23. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 7: 

„(7) В случаите по ал. 1, т. 13 юридическото лице – изпълнител няма право да 

превъзлага предмета на договора или части от него на други лица и представя 

декларация, че може да изпълни поръчката със собствен ресурс.“ 

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8. 

3.Досегашната ал. 8 става ал. 10 

§ 24. В чл. 194, ал. 4 думите „5-дневен“ се заменят с „30-дневен“. 
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§ 25. В чл. 225, ал. 1 думите „една година“ се заменят с „три години“. 

§ 26. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 2 се създава буква „ж“; 

„ж) контрол на процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв.;“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Контролът по ал. 1, т. 2, букви „г“ и „д“ обхваща: 

1. процедури за обществени поръчки по буква „г“ с прогнозна стойност: 

а) за строителство от 1 000 000 лв. – до 5 000 000 лв. вкл.; 

б) за доставки и услуги от 200 000 лв. - до 5 000 000 лв. вкл.; 

2. процедури за обществени поръчки по буква „д“ с прогнозна стойност: 

а) за строителство - равна или по-висока от 1 млн. лв.; 

б) за доставки и услуги - равна или по-висока от 200 000 лв.“ 

3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 2“. 

§ 27. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1 думите „по предложение“ се заменят с „по инициатива“, а накрая се 

поставя запетая и се добавя „или на министъра на финансите“. 

2. В ал. 3 думите „и от министъра, отговорен за съответния ресор“ се заличават. 

§ 28.  В чл. 232, ал. 1 думите „с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 84, 

86, 141, 142 и 148 – 175“ се заличават и се създава изречение второ: „Контролът не 

обхваща поръчките, възлагани по реда на чл. 84, 86, 141, 142 и 148 – 175.“ 

§ 29. Създава се нов чл. 232а: 

„Задължителен контрол 

Чл. 232а. (1) Контролът по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „ж“ се осъществява върху 

процедурите, чиито обявления за оповестяване на откриването им подлежат на 

публикуване в РОП. Контролът не обхваща  поръчките, възлагани по реда на чл. 84, 86, 

141, 142 и 148 - 175. 

(2) При извършване на контрола по ал. 1 се прилагат чл. 232, ал. 3 – 10.  

(3) Условията и редът за осъществяване на предварителния контрол по ал. 1 се 

определят с правилника за прилагане на закона.“ 

§ 30. В чл. 236, в текста преди т. 1 след думите „чл. 232“ се поставя запетая и се 

добавя „232а“. 

§ 31. В глава тридесет и първа се създава раздел Iа с чл. 237а и чл. 237б: 

 

”Раздел Iа. Текущ контрол и одиторско мнение 

 

Контрол, осъществяван от наблюдатели 

Чл. 237а. (1) Министърът на финансите може да определя лица, които да участват 

като наблюдатели в работата на комисията при провеждане на процедури за възлагане 

на обществени поръчки, чиито стойности са над посочените в чл. 20, ал. 1. 

(2) Наблюдателите изготвят доклад за работата си, който предоставят на министъра 

на финансите и на възложителя. 

(3) Условията и редът за определяне и участие на наблюдателите се уреждат в 

правилника за прилагане на закона.  

 

Изразяване на одиторско мнение от звеното за вътрешен одит в организацията  

Чл. 237б. (1) Възложителят в организация, в която е изградено звено за вътрешен 

одит по чл. 12 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, възлага изпълнението 

на одитен ангажимент за консултиране за обществена поръчка, финансирана от 

бюджета на възложителя и/или от средства по фондове и програми на Европейския 

съюз, за която е изпълнено едно от следните условия: 

а) прогнозната стойност на поръчката е равна или по-голяма от 5 000 000 лв.; 

б) прогнозната стойност е равна или надвишава 10 на сто от последния одобрен 

бюджет на възложителя.  
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(2) За извършване на одитния ангажимент звеното по ал. 1 в 10-дневен срок от 

получаване на доклада на комисията по чл. 103, ал. 3. предоставя на възложителя 

доклад за резултатите от одитния ангажимент за консултиране. в  

(3) Одитният ангажимент за консултиране се изпълнява в обхват и съдържание 

съгласно указание на министъра на финансите.“  

§ 32.  В чл. 247, ал. 1 думите „чл. 149, ал. 8“ се заменят с „чл. 149, ал. 10“.  

§ 33.  В чл. 248 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 7, чл. 15, ал. 6 или чл. 149, ал. 7“ се заменят с „чл. 14, 

ал. 8, чл. 15, ал. 7 или чл. 149, ал. 8“. 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на представляващия юридическото лице - 

изпълнител, който наруши забраната на чл. 14, ал. 6, чл. 15, ал. 2 или чл. 149, ал. 7.“ 

§ 34. В чл. 259 думите „чл. 247 – 256“ се заменят с „чл. 247 – 256в“. 

§ 35. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 2: 

а) създава се т. 31а: 

„31a.„Одитен ангажимент за консултиране“ – е одитен ангажимент по смисъла на 

чл. 8 ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.“ 

б) в т. 43 думите „Лечебно заведение - търговско дружество, чийто капитал е поне 

две трети частна собственост, финансирано с повече от 50 на сто от държавни, 

регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или е обект 

на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, 

управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са 

назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други 

публичноправни организации, и което има промишлен или търговски характер, макар 

да задоволява нужди от общ интерес, не е "публичноправна организация" по смисъла и 

за целите на Закона за обществените поръчки.“ се заличават.  

2. В § 3 се създава т. 9: 

„9. Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 

2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и 

енергийноефективни пътни превозни средства.“ 

§ 36. Създава се приложение № 21 към чл. 47, ал. 5: 

        „Приложение № 21  

        към чл. 47, ал. 5 

 

Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) 

за услуги, посочени в чл. 47, ал. 5  

 

Код по CPV Описание 

60112000-6 Услуги на обществения пътен транспорт 

60130000-8 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 

60140000-1 Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание 

90511000-2 Услуги по събиране на битови отпадъци 

60160000-7 Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили 

https://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2136735703&searchedText=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22desc%22,%22sortCol%22:%22Score%22%7d
https://web6.ciela.net/Document/DocumentHighlighted?dbId=0&documentId=2136735703&searchedText=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8&edition=2147483647&iconId=1&stateObject=%7b%22kind%22:%22getSearchResults%22,%22page%22:1,%22navigateTo%22:%22/AllProducts%22,%22sortAsc%22:%22desc%22,%22sortCol%22:%22Score%22%7d
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60161000-4 Превоз на колети с неспециални автомобили 

64121100-1 Услуги по доставяне на писма 

64121200-2 Услуги по доставяне на колети 

  

§ 37.  В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн. 

бр. 86 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2019 г. и бр. 107 от 2020 г.) в § 137, ал. 1 и 4 

от преходните и заключителни разпоредби думите „1 януари 2023 г.“ се заменят с „1 

януари 2024 г.“. 

§ 38.  В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (бр. 

107 от 2020 г.) в § 45 от преходните и заключителни разпоредби думите „1 януари 2023 

г.“ се заменят с „1 януари 2024 г.“ 

 

Преходни и заключителни разпоредби  

 

§ 39. (1) Лечебните заведения - търговски дружества, за които възниква задължение 

за възлагане на обществени поръчки, привеждат дейността си в съответствие с чл. 244 и 

245 в двумесечен срок от влизането в сила на § 1 и § 35, т. 1, б.“б“ от този закон. 

(2) Договорите, сключени от лечебните заведения по ал. 1 до влизане в сила на този 

закон, се приключват с изтичане на срока, определен в тях.  

§ 40. (1) Възложителите изпращат по електронна поща обобщена информация по 

образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, за 

възложените от тях обществени поръчки, в които са поставени изисквания за доставка 

или използване на чисти превозни средства, определени с наредбата на министъра на 

транспорта и съобщенията по чл. 47, ал. 8. 

(2) Информацията по ал. 1 се изпраща до 31 март 2024 г. и обхваща периода от 

влизане в сила на наредбата по чл. 47, ал. 8 до 31 декември 2023 г.  

§ 41. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на закона възложителите публикуват 

в профила на купувача всички договори, сключени на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7, 

чл. 15, ал. 1, т. 5 и чл. 149, ал. 1, т. 13, чието изпълнение не е приключило. 

(2) В шестмесечен срок от влизане в сила на закона възложителите публикуват 

приложенията към договорите и допълнителните споразумения по чл. 36, ал. 1, т. 13 и 

14 по процедури за възлагане на обществени поръчки, открити след 15 април 2016 г.  

(3) За процедури, открити до влизане в сила на задължението на възложителя за 

използване на платформата по чл. 39а, ал. 1, информацията по ал. 2 се публикува в 

профила на купувача, създаден извън платформата.  

§ 42. В двумесечен срок от обнародването на закона в “Държавен вестник“ 

министърът на транспорта и съобщенията издава наредбата по чл. 47, ал. 8. 

§ 43. В срока по § 42 Министерският съвет по предложение на министъра на 

транспорта и съобщенията определя възложителите и дела на чистите превозни 

средства съгласно чл. 47, ал. 9.  

§ 44. В тримесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" 

Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите актове по 

прилагането му. 

§ 45. Указанията по чл. 237б, ал. 3 се изготвят до три месеца от обнародване на 

закона в "Държавен вестник". 

§ 46. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 

82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 

и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 
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83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 43, ал. 3, т. 3 думите „чл. 100 и“ се заличават.  

2. В чл. 95 ал. 1 се отменя. 

3. Член 100 се отменя. 

4. Член 110 се отменя. 

5. В чл. 114, ал. 1 думите „наредбата по чл. 95, ал. 1“ се заменят с „наредба на 

Министерския съвет“. 

6. Член 115 се отменя. 

7. В чл. 116 се правят следните изменения: 

а) алинея 1 се изменя така: 

„(1) Държавните предприятия по чл. 163, както и общините - собственици на гори, 

могат да сключват с търговци договори за продажба на дървесина за срок до 15 

години“. 

б) алинея 2 се отменя.  

в) в ал. 4 думите „по чл. 95, ал. 1“ се заменят с „по чл. 114, ал. 1“. 

8. В чл. 116б, ал. 4 думите „по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1“ се заличават. 

9. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения: 

а) в ал. 1: 

аа) в т. 1 думите „и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено 

състояние“ се заличават; 

бб) създава се нова т. 2: 

„2. продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;“ 

вв) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4. 

б) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, т. 2 и 4“, а думите „по чл. 95, ал. 

1“ се заменят с „по чл. 114, ал. 1“. 

10. В чл. 165, ал. 5, т. 4 думите „при условия, определени в наредбата по чл. 95, ал. 

1, и“ се заличават. 

§ 47. В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон Министерския съвет 

приема наредбата по чл. 114, ал. 1 от Закона за горите. 

§ 48. Приетата на основание на отменената разпоредба на чл. 95, ал. 1 от Закона за 

горите наредба се прилага доколкото не му противоречи. 

§ 49. Законът влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му в “Държавен 

вестник“, с изключение на: 

1. параграф 16, § 21, § 26 и § 28-31, които влизат в сила от 1 януари 2023 г. 

2. параграф 1, § 3, § 6, § 35, т. 1, б.“б“, § 42, § 43, § 44, § 45 и § 47, които влизат в 

сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник“.  

 

 
Съгласували:      ................................................. 

 

/…………………………………………………………./ 

                              

                                ................................................. 

/…………………………………………………………./ 

 

 


