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ЧАСТ ПЪРВА
СУБЕКТИ, ОБЕКТИ И КОНТРОЛНИ 

ОРГАНИ

Глава първа

Субекти и обекти на  
стопанската дейност в страната.  

Как се извършва промяна в 
предназначението на обектите

1. Видове стопански СУБЕКТИ и тяхната легитимация

За извършването на каквато и да е стопанска дейност, 
извън личното стопанство на гражданите, в България, как-
то и по целия свят, е необходима преди всичко легитимация. 
Това става чрез съответната регистрация – по Търговския 
закон (ТЗ), по Закона за кооперациите (ЗК) или по Закона за 
занаятите (ЗЗ). Тъй като специфичните изисквания по ЗК и 
ЗЗ не са предмет на настоящето издание, по-долу ще се спрем 
накратко върху по-съществените изисквания на ТЗ.

Съгласно Търговския закон: „Търговец по смисъла на този закон 
е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва 
някоя от следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги 
препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба 
на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да 
ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисион-
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основното застрояване се изграждат съобразно предназначе-
нието на урегулираните поземлени имоти, определено в ПУП. 
Що се отнася до т.нар. временни строежи, условията и редът 
за изграждането и съществуването им се третират в Раздел 
VIII на същия закон. 

По-специфичните случаи с условията и реда за изграждане на 
съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци са разгле-
дани в Раздел VIII на Глава четвърта от ЗУТ. Осигуряването 
на терените, изграждането на съоръженията и инсталациите 
и третирането на производствените отпадъци, включително 
на опасните отпадъци, се извършват при условията и по реда 
на Закона за управление на отпадъците.

Инвестиционно проектиране и разрешаване на ново 
строителство, реконструкции, преустройства, основни ремонти

Всичко това, както и смяна на предназначението на стро-
ежите се третира в Глава осма Инвестиционно проектиране 
и разрешаване на строителството от ЗУТ, като предпри-
емането на едно такова начинание е сложен процес, който не 
е предмет на настоящото издание и изисква участието на 
специалисти в съответната област.

ВАЖНО! Строежи могат да се извършват само ако са разрешени 
съгласно ЗУТ. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на 
общината, а за градовете с районно деление (по решение на общинския 
съвет) от главния архитект на района (чл. 148, ал. 1 и 2).

Не се изисква разрешение за строеж за:
1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;
2. подменяне на покривни материали;
3. вътрешни преустройства, при които не се:
 а) засяга конструкцията на сградата;
 б) извършват дейности, като премахване, преместване 

на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато 
засягат конструкцията на сградата;
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Промяна на предназначението на обект

Съществуващата несигурност в пазарната среда налага 
необходимостта от гъвкаво поведение в бизнеса, включващо 
нерядко и смяна на дейността на предприемачите. Ето защо 
за доста от тях особено съществен се оказва проблемът с 
промяната на предназначението на даден обект. 
Промяна на предназначението на обект или на част от 

него е промяната от един начин на ползване в друг, съгласно 
съответстващите им кодове, представляващи основни ка-
дастрални данни и определени съгласно Закона за кадастъра 
и имотния регистър и нормативните актове за неговото 
прилагане.

Практиката показва, за съжаление, че въпросното действие 
много често се превръща в проблем. При това най-вече поради 
невежество или зла умисъл на някои общински служители. 
Стигало се е дори до парадокса да се изисква провеждане на 
процедура за промяна на предназначението на магазин за обувки 
в магазин за платове, без да е било нужно във въпросното 
помещение да се закове дори един нов пирон. Не че такава 
промяна не е възможна. Напротив, този въпрос е уреден в 
ЗУТ, но процедурата изисква доста време и средства, които 
въобще не се оправдават с нищо. Както вече споменах, без 
дори да е нужно да се забие и един пирон, се изисква: издаване 
на разрешение за строеж, придружено от пълна проектна 
документация, включваща заснемане, архитектурен проект, 
конструктивна част, част електро, ВиК част и така ната-
тък. Следват разходи за строителен надзор (?!?) и съответни-
те такси, като цялата процедура, в най-добрия случай, трае 
няколко месеца и струва няколко хиляди лева.

Ето защо, тук ще поясня някои от най-често срещаните 
(съзнателно, или не) заблуди. Съгласно §5, т. 41 от ДР на ЗУТ, 
„промяна на предназначението“ за строеж или част от него е 
промяната от един начин на ползване в друг, но... 

ВНИМАНИЕ! Съобразявайки се със съответстващите им 
кодове в Класификатор, определен съгласно Приложение № 4 
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Глава втора

Контролни органи или кой, как 
проверява и контролира бизнеса

1. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – НАП

НАП e eдна от най-важните агенции. В офисите на НАП 
и по електронен път1 се подават декларации за следните 
видове данъци: Данък върху доходите на физическите лица; 
Данък върху доходите на физическите лица по трудови 
правоотношения (трудов договор); Данък върху добавената 
стойност; Корпоративен данък върху годишната данъчна 
печалба; Данък върху приходите (дължим от бюджетните 
предприятия); Данък върху дейността от опериране на кораби; 
Данък върху застрахователните премии; Окончателен данък 
за организаторите на хазартните игри; Данък при източника; 
Данък върху разходите.

В офисите на НАП се подават и: уведомленията за трудови-
те договори; декларациите за осигурените лица и за дължимите 
осигурителни вноски; декларациите за здравните вноски на 
лицата, осигурявани от републиканския бюджет; декларациите 
за авансово внесените социални и здравни осигуровки.

Пак там могат да се получат удостоверения за данъчни 
и осигурителни задължения, могат да се правят и справки 
за здравния и социалноосигурителния статус на клиентите, 
както и да се получат Интрастат услуги.

От 2010 г. всички публични и частни вземания също са в 
НАП. Агенцията обезпечава и събира принудително публич-
ните и частни държавни и общински вземания. 

1   Считано от 01.01.2018 г., СД по ЗДДС, ГДД по чл. 92 от ЗКПО, ГДД по 
чл. 252 от ЗКПО и декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО 
(касаещи ЮЛ) се подават само по електронен път с КЕП.
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2. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична 
институция, която управлява държавното обществено оси-
гуряване в Република България, като: 

– изпълнява бюджета на Държавното обществено осигу-
ряване (ДОО);

– установява и събира вземанията на ДОО от неправилно 
извършени осигурителни вноски;

– контролира спазването на осигурителното законодател-
ство – актове по ДОО, внасянето на осигурителните вноски 
за задължителното здравно осигуряване и за допълнителното 
пенсионно осигуряване – ДЗПО;

– извършва плащания на пенсии и обезщетения за безра-
ботица и организира дейността по другите осигурителни 
плащания;

– осъществява дейност по подготовка и прилагане на меж-
дународни договори.

Какво проверява и контролира НОИ

Според чл. 107 – 110 от КСО на проверка от НОИ подлежат 
всички физически лица, в т.ч. и едноличните търговци; всички 
юридически лица, както и неперсонифицираните дружества; 
осигурителите; осигурителните каси; самоосигуряващите се 
лица; всички лица, които по закон или без правно основание 
съхраняват оригинални документи на прекратени осигурите-
ли, въз основа на които се установява осигурителен стаж и 
осигурителен доход.

Целта на проверките е да се установят факти и об-
стоятелства, свързани с осигурителните плащания. Ако в 
резултат на проверката се установи несъответствие между 
дължимите по закон суми и фактическите плащания, предпри-
емат се мерки за привеждане на фактическото състояние към 
състоянието, което предписват правните норми.
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разпореждания, които не са изплатени доброволно, се събират:
1. чрез запор на сметките в банките на длъжника на ДОО, 

ЗО и ДЗПО;
2. чрез изпълнение върху движимите/недвижимите вещи 

на длъжниците;
3. чрез изпълнение върху сумите, възстановени от данъч-

ните органи от запорираните сметки на длъжника. 
Нарушенията на законодателствата по ДОО могат да 

имат характер и на административноправни нарушения, кои-
то водят до възникването на административнонаказателна 
отговорност. Тя по законодателството за ДОО е установена 
само за нарушения по общественото осигуряване, а именно:

– при нарушаване разпоредбите на КСО – наказанието е 
глоба, ако не подлежи на по-тежко наказание, т.е. наказателна 
отговорност;

– при виновното неизпълнение на задължителните предпи-
сания на контролните органи.

ВНИМАНИЕ! При внезапна проверка от длъжностно лице 
първото нещо, което трябва да направим, е да се уверим в 
легитимността му. Можем да поискаме заповед за възлагане 
на проверката, служебна карта или друг документ, който да 
удостовери компетентността му. 

Данни за проверяващите можем да намерим и в сайта на 
НОИ (http://www.noi.bg). 

3. ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ГИТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъ-
ществява цялостен контрол по спазване на трудовото 
законодателство във всички отрасли и дейности и специали-
зиран контрол по изпълнението на изискванията на Закона за 
държавния служител, Закона за здравословни и безопасни усло-
вия на труд и Закона за насърчаване на заетостта. Съгласно 
чл. 12 от Конвенция № 81 относно инспекцията по труда 
от 1947 г., ратифицирана от Република България през 1949 г. и 
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или нарушения на правилата на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

За нарушения на трудовото законодателство се налагат 
следните видове административни наказания:

1. глоба – на физическите лица;
2. имуществена санкция – на юридическите лица и за ед-

ноличните търговци, и на дружества, създадени по реда на 
Закона за задълженията и договорите.

Работодателите, органите по назначаването, длъжностни-
те лица, работниците и служителите са длъжни да оказват 
съдействие на контролните органи при изпълнение на техните 
функции. При противозаконно пречене на контролен орган за 
спазване на трудовото законодателство да изпълни служеб-
ните си задължения работодателите и техните длъжностни 
лица подлежат на административнонаказателна отговорност.

4. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА – КЗК

Комисията за защита на конкуренцията е независим, спе-
циализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага 
Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). 

Комисията разглежда и се произнася по жалби за незаконо-
съобразност на решения, действия и бездействия на възложи-
тели или концеденти в процедури по възлагане на обществени 
поръчки или концесии, съгласно разпоредбите на ЗОП и ЗК. В 
изпълнение на тези си правомощия комисията има право да 
налага т.нар. временни мерки, които по своя характер могат 
да бъдат структурни или поведенчески.

Процедурите за възлагане на обществени поръчки се об-
жалват пред КЗК чрез подаване на жалба. При наличие на 
нарушение и риск от сериозни и непоправими вреди за конкурен-
цията комисията може по своя инициатива или по искане на 
лицата, чиито интереси са засегнати, да разпореди незабавно 
прекратяване на практиката от фирмата или сдружението 
на предприятия и фирми, или да наложи други мерки, които 
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дискриминация, то може да се обърне за съдействие към рабо-
тодателя си или направо да сезира Комисията за защита от 
дискриминация, като подаде жалба или сигнал до нея, които 
се придружават от декларация. 

ВНИМАНИЕ! Комисията няма правомощия да присъди 
обезщетение за претърпените от дискриминираното лице 
вреди – това е изключително право на съда. Въз основа на 
нейното решение обаче потърпевшият може да заведе осъ-
дителен иск срещу работодателя за изплащане на парично 
обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

При неизпълнение на дадено решение на комисията винов-
ното лице носи административнонаказателна отговорност – 
глоба в размер от 2000 до 10 000 лв. Решенията на комисията са 
индивидуални административни актове (ИАА) и подлежат на 
обжалване пред ВАС по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересу-
ваните лица.

7. АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ – АМ

Всички лица, с изключение на физическите, които обаче не 
са еднолични търговци, при извършване на външнотърговска 
дейност (износ и внос на стоки) подлежат на митническа 
регистрация. Същата се извършва в митническото учреж-
дение, в чийто район се намира седалището на фирмата. 
Митническите органи издават удостоверение (по образец) за 
извършената регистрация. Срокът му на валидност е една 
година, считано от датата на издаването.

При извършване на външнотърговска дейност за стоките, 
които се внасят или изнасят, се заплащат мита, такси и да-
нъци в размери, определени в нормативни актове. Събираните 
от митницата мита, такси и данъци образуват т.нар. митни 
сборове. Всички стоки, предмети и транспортни средства, 
пренасяни през митническата граница, подлежат на деклари-
ране пред митническите органи. С декларирането започва и 
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пасността на храните, фуражите, животновъдството и 
растение въдството. 

Правата на компетентните органи на БАБХ са доста 
широки и се простират върху всички дейности, свързани с 
храните, тяхното производство и предлагане. Тези органи 
могат да спират и експлоатацията на обекти за производ-
ство и търговия с храни или на части от тях временно 
или завинаги при установяване нарушения на нормите и 
изискванията, определени с нормативен акт.

Поради големия обем на материята подробности за изис-
кванията към бизнеса с храни и тяхното спазване могат да 
се видят в специализирания наръчник „Защита от санкции 
относно хигиената и безопасността на храните във вашите 
обекти“, издание на същото издателство. 

9. ВЪПРОСИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ВОДИТЕ – МОСВ

Министерството на околната среда и водите е структу-
рирано като Главна дирекция и 15 дирекции, както и в други 
административни звена и отделни длъжности. 

Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ 
изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ за периода до 2020 г.

По-съществените, интересуващи бизнеса, са 7-те специа-
лизирани дирекции:

– Дирекция „Управление на водите“, част от дейността 
на която е да осъществява управлението на водите на нацио-
нално ниво чрез управление на речните басейни, в т.ч. опазване 
на околната среда в морските води;

– Дирекция „Политики по околната среда“;
– Дирекция „Национална служба за защита на природата“, 

част от дейността на която е да подготвя проекти на 
нормативни актове в областта на защита на природата и 
генетично модифицирани организми (ГМО);

– Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на поч-
вите“; 
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10. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

Това, което е важно да се знае по отношение дейността 
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на насе-
лението“, която е под шапката на МВР, е, че: 

1) Държавният противопожарен контрол включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за по-

жарна безопасност при проектиране, строителство и експло-
атация на обектите, при тяхната реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, 
както и при поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от 
Закона за устройство на територията; 

2. контрол за съответствието на влаганите в строежите 
и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна 
безопасност; 

3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безо-
пасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 от ЗМВР, 
както и в случаите, предвидени в други закони.

2) Права на органите от дирекцията:
При упражняване на държавен противопожарен контрол 

органите на дирекцията могат да: 
1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите 

за пожарна безопасност при проектиране, строителство и 
експлоатация на обекти;

2. извършват проверки в жилища при получаване на пис-
мен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна 
безопасност в тях;

3. извършват проверки по спазване на правилата и нор-
мите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 
земеделските земи;

4. издават писмени разпореждания или уведомления за из-
пълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни 
органи, организации, юридически лица и граждани;

5. прилагат мерки за административна принуда при уста-
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12. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН 
КОНТРОЛ – ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е 
юридическо лице и упражнява контрол по спазването на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на норма-
тивните актове по прилагането му при проектирането и 
строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни 
материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, 
безопасността, достъпността и другите нормативни изиск-
вания към всички строежи на територията на Р. България. Тя 
упражнява контрол и върху законосъобразността на разреше-
ното и извършваното строителство, въвеждането в експло-
атация на строежите от първа, втора и трета категория 
и законосъобразното ползване на въведените в експлоатация 
строежи. Взема мерки да се предотврати извършването на 
незаконно строителство и да се премахнат последиците от 
такова, упражнява контрол върху законосъобразността на 
ползването на строежите.

Заповедите, предписанията и нарежданията на органите 
на ДНСК, издадени в рамките на тяхната компетентност, 
са задължителни за лицата, за които се отнасят, а начални-
кът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице 
имат доста големи правомощия по отношение на спиране и 
забрана в областта на строителството за I – III категория 
на строежите, а кметът на общината (района) или упълно-
мощено от него длъжностно лице по отношение на строежи 
IV – VI категория. 

Упражняваният от дирекцията контрол има няколко 
направления:

1. Контрол върху строителните книжа (администра-
тивен контрол)

Строителни книжа са всички необходими одобрени инвес-
тиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, 
разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и 
протоколите за определяне на строителна линия и ниво.
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I. СТРОИТЕЛСТВОТО – С РАЗРЕШЕНИЕТО И ПОД 
КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Правната уредба в тази област е дадена в Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ ), а когато става дума за София и 
в Закона за устройството и застрояването на столичната община 
(ЗУЗСО), разяснения по които следват по-долу:

1. Какво представляват устройствените планове
Първото условие, за да се осъществи едно строителство 

е – имотът, който ще се застроява, да попада в територия, 
предназначена за застрояване. 

Според Общите устройствени планове (ОУП) терито-
риите в страната се определят като: урбанизирани територии 
(населени места и селищни образувания), земеделски територии, 
горски територии, защитени територии, нарушени територии за въз-
становяване, територии, заети от води и водни обекти и територии 
на транспорта.

Решение за изработване на проект за ОУП се приема от 
общинския съвет по предложение на кмета на общината, 
а за селища с национално значение и за устройството на 
Черноморското крайбрежие разрешението се дава от минис-
търа на МРРБ. 

С Подробния устройствен план (ПУП) се определя кон-
кретното предназначение на поземлените имоти и може да 
бъде в урбанизирани територии или в отделни поземлени 
имоти извън тях – за жилищни, обществено обслужващи, 
производствени, складови, курортни, вилни, спортни и раз-
влекателни функции, и прочие. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП се дава от 
общинския съвет по предложение на кмета на общината. 
Разрешение за изработване на проект за ПУП на част от 
урбанизирана територия в обхват до един квартал, а в 
Столичната община и в градовете с районно деление – в 
обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на 
общината по предложение на главния архитект.

Разрешение за изработване на проект за ПУП може да се 
даде и на заинтересувани лица – собственици на поземлени имо-


