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УКАЗ № 104
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 
ОТ 4 ЮНИ 2020 г.

за допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, приет с 
Постановление № 243 на Министерския съвет 
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. 
и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., 
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., 
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 
43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 
73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., 
бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г. и бр. 27, 

39 и 65 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се създава § 7:

„§ 7. В срок до 31 октомври 2020 г. трудовото 
възнаграждение, получено по реда на § 43, ал. 1 
от преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.), и свързаните 
с него плащания не се считат за доходи при 
определяне размера на социалните помощи.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Всички издадени индивидуални ад-
министративни актове за отпускане или за 
отказ на месечни социални помощи на лица 
и семейства, които са реализирали доход от 
сключен договор за краткотрайна сезонна 
селскостопанска работа по реда на § 43, ал. 1 
от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.), се 
преразглеждат служебно.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
14 май 2020 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 
ОТ 5 ЮНИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
водноспасителната дейност и обезопасява- 
 нето на водните площи, приета с Постановле-
ние № 182 на Министерския съвет от 1996 г. 
(обн., ДВ, бр. 65 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 60 
и 72 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 102 от 

2014 г. и бр. 31 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 11, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. на водна площ, подлежаща на макси-

мално обезопасяване, в националните курорти 
на разстояние до 100 м брегова ивица и извън 
територията на националните курорти – на 
разстояние до 150 м;“.

§ 2. В чл. 18, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „спортове“ 
се поставя запетая и се добавя „с изключение 
на черноморските плажове“.

2. Точка 3 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) За осъществяването на дейности- 

те по водно спасяване и по обезопасяване на 
прилежащата акватория на черноморските 
плажове се разкриват:

1. за черноморски плажове с дължина на 
бреговата линия до 200 м – един медицински 
пункт или се осигурява подвижен реанима-
ционен екип;

2. за черноморски плажове с дължина на 
бреговата линия от 201 м до 1000 м – един 
медицински пункт и подвижен реанимацио-
нен екип;

3. за черноморски плажове с дължина на 
бреговата линия от 1001 м до 2000 м – един 
реанимационен пункт, един медицински пункт 
и подвижен реанимационен екип;

4. за черноморски плажове с дължина на 
бреговата линия от 2001 м и повече – един 
реанимационен пункт, два медицински пункта 
и подвижен реанимационен екип.

(2) Медицинските звена по ал. 1 се обо-
рудват съгласно изискванията, определени в 
приложение № 5.“


