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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38
от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр.105 от 2005 г., бр. 38
и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и
94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от
2010 г., бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В наименованието на закона думите
„държавни длъжности“ се заменят с „държавни,
обществени и други длъжности в публичния и
частния сектор“.
§ 2. В чл. 1 думите „държавни длъжности в
Република България“ се заменят с „държавни,
обществени и други длъжности в публичния и
частния сектор“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 15 накрая се поставя запетая и се
добавя „главният инспектор и инспекторите
в Инспектората към Висшия съдебен съвет“;

б) в т. 25 накрая се добавя „и директорите
на дирекции в Централното митническо управление“;
в) в т. 26 след думата „директор“ се поставя
запетая и се добавя „заместник-директорите и
главният секретар“, а накрая се добавя „и директорите на дирекции в централното управление
и директорите на териториалните дирекции“;
г) в т. 26а накрая се добавя „и директорите
на териториалните є звена“;
д) създават се нова т. 31 и т. 32 – 38:
„31. членовете на управителните и контролните органи на представителните организации
на работниците и служителите и на работодателите, чиито представители са постоянни
членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество;
32. членовете на Европейския парламент от
Република България;
33. членовете на Европейската комисия от
Република България и българските граждани,
заемащи длъжности в органите на Европейския
съюз, избрани или назначени с решение или
по предложение на български държавен орган;
34. българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени
с решение или по предложение на български
държавен орган;
35. ръководителите на задграничните представителства на Република България;
36. българските граждани, които по решение
или предложение на български държавни органи
са членове на управителни или контролни органи
на международни организации, съфинансирани
от Република България;
37. членовете на управителния съвет и
на надзорния съвет на Българската банка за
развитие;
38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа
компания, на Българския енергиен холдинг
и на юридическите лица, които осъществяват
дейност, регулирана от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране;“
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е) досегашната т. 31 става т. 39.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението
се извършва от ръководителя на органа, приел
решението или направил предложението.“
§ 4. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. доходи за заеманата длъжност, получени
през предходната календарна година;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
Заключителни разпоредби
§ 5. (1) Лицата, за които с влизането в сила
на този закон възниква задължение по чл. 2,
ал. 1, подават декларациите по чл. 4, ал. 1 в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Декларациите се публикуват
незабавно на страницата на Сметната палата
в интернет.
(2) Лицата по ал. 1 могат да правят промени
в подадените от тях декларации в 7-дневен срок
от публикуването им. Промените се публикуват
незабавно.
§ 6. 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.) в чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „държавни длъжности“
се заменят с „държавни, обществени и други
длъжности в публичния и частния сектор“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 7. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г.) в чл. 228,
ал. 1 думите „държавни длъжности“ се заменят
с „държавни, обществени и други длъжности в
публичния и частния сектор“.
§ 8. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни длъжности“ се заменят с „държавни, обществени и
други длъжности в публичния и частния сектор“.
2. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „държавни длъжности“
се заменят с „държавни, обществени и други
длъжности в публичния и частния сектор“.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 12 март 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за туризма
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените
отношения, свързани със:
1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и
обекти;
2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването,
устройството, организацията и дейността на
организациите за тяхното управление;
3. правомощията на държавните органи,
териториалните органи на изпълнителната
власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения
по формиране и провеждане на политика за
устойчиво развитие на туризма.
Чл. 2. Целите на закона са да:
1. осигури условия за устойчиво развитие
на туризма и конкурентоспособен национален
туристически продукт;
2. създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм – културен, здравен,
СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски
и младежки, приключенски, спортен, ловен,
голф и друг туризъм;
3. въведе единни критерии за извършване
на туристически дейности и предоставяне на
туристически услуги;
4. осигури защита на потребителите на
туристическите услуги.
Чл. 3. (1) Туристически дейности са:
1. т у роперат орската и т у рист и ческата
агентска дейност;
2. хотелиерството;
3. ресторантьорството;
4. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в
областта на морския, ски, културния, балнео,
СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския,
спортния, ловния, голф и други видове туризъм;
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5. предоставянето на екскурзоводски услуги,
воденето на туристи в планинска и природна
среда и предоставянето на услуги за спорт.
(2) Туристически обекти са:
1. местата за настаняване:
а) клас А – хотели, мотели, апартаментни
туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
б) клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за
гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;
2. заведенията за хранене и развлечения
(самостоятелни и прилежащи към места за
настаняване) – ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
3. туристическите хижи, туристическите
учебни центрове и туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско
обслужване;
4. ски пистите – ски писти за алпийски ски,
сноуборд и ски бягане, детските ски зони и
снежните паркове;
5. самостоятелните и прилежащите към
места за настаняване балнеолечебни (медикъл
СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове
и таласотерапевтични центрове;
6. плажовете – плажове към естествени и
към изкуствени водни обекти;
7. офисите за упражняване на туроператорска
и туристическа агентска дейност;
8. туристическите информационни центрове;
9. посетителските центрове за представяне и
експониране на местното природно и културно
наследство;
10. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените
галерии;
11. центровете за изкуство и занаяти и
центровете за временни изложения с туристическа цел;
12. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите;
13. обектите за катерене, парапланеризъм
и маршрутите тип „виа ферата“;
14. конните бази за любителска езда и
маршрути за конна езда;
15. аквапарковете, водните атракциони и
приключенските паркове;
16. атракционните и тематичните паркове;
17. голф игрищата;
18. местата за наблюдение на диви животни
и птици;
19. ловните стопанства по Закона за лова и
опазване на дивеча;
20. винарните изби;
21. недвижимите културни ценности по
Закона за културното наследство, културните
институти по Закона за закрила и развитие на
културата, защитените територии по Закона за

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

защитените територии – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане
и обслужване на туристически посещения и в
съответствие с режимите за опазването им и
с вътрешните правилници на лицата, на които
е предоставено правото на управление.
(3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни с изключение на тези, за които
специални закони предвиждат друго.
(4) Не се допуска отказ от предоставяне на
туристически услуги в туристически обекти,
както и предоставянето им с по-ниско качество
или при по-неблагоприятни условия, основани
на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за
защита от дискриминация.
Чл. 4. (1) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти, са длъжни да
обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо
всички туристи, като не се допуска различно
третиране на туристите или поставянето на
част от тях в по-неблагоприятно положение,
основанo на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и в
случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в
радио- и телевизионни предавания.
Г л а в а

в т о р а

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ОРГАНИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
Чл. 5. (1) Държавната политика в областта
на туризма се определя от Министерския съвет.
(2) Министерският съвет по предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма одобрява Национална стратегия за
устойчиво развитие на туризма и стратегии за
развитие на отделни видове туризъм.
(3) Държавната политика за устойчиво развитие на туризма се интегрира в секторните
политики и се осъществява от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма с участието на другите органи на изпълнителната власт
в рамките на тяхната компетентност.
(4) За одобряване на стратегиите по ал. 2
е необходимо наличието на влязло в сила становище по екологична оценка за съгласуване
или решение, че не е необходимо извършването
на екологична оценка, издадено по реда на
глава шеста, раздел II от Закона за опазване
на околната среда.
Чл. 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика
в областта на туризма, като:
1. разработва и контролира изпълнението на
Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни
програми и планове за прилагането им;
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2. разработва и изпълнява национална
маркетингова стратегия в съответствие със
стратегиите по т. 1;
3. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
4. разработва и утвърждава концепция за
туристическо райониране на страната;
5. разработва съвместно с други държавни
органи и предлага на Министерския съвет
проекти на нормативни актове за статута и
управлението на националните курорти;
6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на
туристическите райони при реализацията на
националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на
туристическите райони;
7. организира извършването на маркетингови
проучвания на основни и перспективни пазари
за българския туристически продукт, както и
проучвания в сферата на туристическата реклама
и анализи на ефективността;
8. организира участието на Република България в международни туристически изложения,
панаири и прояви, свързани с туризма;
9. организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди тур
оператори и туристически агенти в страната;
10. изработва и разпространява рекламни и
информационни материали и сувенири;
11. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето и
предлагането в държави – основни пазари за
националния туристически продукт;
12. поддържа, актуализира и популяризира
Националния туристически интернет портал;
13. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни
пазари;
14. осигурява дейността на Националния
туристически информационен център;
15. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на
изпълнителната власт, организира и координира
съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото
осигуряване и изпълнение на стратегиите и
програмите по т. 1, 2 и 3 и концепцията по т. 4;
16. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони и осъществява
надзор върху изпълнението на дейностите им
по чл. 18, ал. 1;
17. взаимодейства с туристическите сдружения, вписани в Националния туристическия
регистър, при осъществяване на дейността им
в областта на туризма;
18. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в
Националния туристическия регистър, когато
те съответстват на целите и приоритетите на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма в областта на туризма за съответната година;
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19. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове
в областта на туризма и контролира тяхното
прилагане;
20. организира и координира контрола върху
качеството на туристическия продукт;
21. подпомага дейността на компетентните
органи за провеждане на държавната политика
по отношение на обучението и повишаване
квалификацията на кадрите в туризма;
22. подпомага дейността по привличане на
инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на
туризма на национално, регионално и местно
ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
23. представлява Република България пред
международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира
изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството є в тях;
24. разработва проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола
върху изпълнението на програми и проекти в
областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
25. предлага създаването на туристически
представителства на Република България в
чужбина;
26. организира поддържането на Единната
система за туристическа информация;
27. организира воденето, актуализирането и
поддържането на Националния туристически
регистър по чл. 166, ал. 1;
28. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи
въз основа на единни стандарти и на основата
на публично-частно партньорство;
29. разработва и съдейства за въвеждането
на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;
30. ръководи Националния съвет по туризъм;
31. извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;
32. определя категорията на туристически
обекти в посочените в този закон случаи;
33. сертифицира туристически обекти в посочените в този закон случаи;
34. налага глоби и имуществени санкции в
случаите, предвидени в този закон.
Чл. 7. (1) За осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма се създава Национален съвет по туризъм
(НСТ) – консултативен орган към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В НСТ участват:
1. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър
на външните работи, заместник-министър на
културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда
и водите, заместник-министър на земеделието

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

и храните, заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
заместник-министър на образованието, младеж
та и науката, заместник-министър на труда и
социалната политика, заместник-министър на
вътрешните работи и заместник-министър на
физическото възпитание и спорта, определени
от съответните министри;
2. председателят на Комисията за защита
на потребителите;
3. изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните;
4. изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите;
5. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;
6. по един представител на всяко браншово
туристическо сдружение, вписано в Националния туристически регистър;
7. по един представител на регионалните,
на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в Националния
туристически регистър;
8. един представител на националните курорти;
9. един представител на сдруженията на
превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;
10. по един представител на национално
представените сдружения на потребителите в
Република България и на национално представителните работодателски организации в
Република България;
11. представител на Националното сдружение
на общините в Република България.
(3) Председател на НСТ е министърът на
икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър или
друго длъжностно лице.
(4) Условията и редът за определяне на
представителите на сдруженията, организациите
и курортите по ал. 2, т. 6 – 10 се определят с
правилника по ал. 6.
(5) Организационно-техническото подпомагане на работата на НСТ се осъществява
от администрацията на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Организацията на работа на НСТ се
определя с правилник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Правилникът се публикува на интернет страницата на
министерството.
(7) Поименният състав на НСТ се определя
със заповед на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
(8) Членовете на НСТ по ал. 2, т. 1 – 4 и
10 може да бъдат представлявани от друго
лице с изрично писмено пълномощно за всяко
конкретно заседание, когато те не могат да
присъстват по обективни причини.
Чл. 8. (1) Националният съвет по туризъм:
1. подпомага министъра на икономиката,
енергетиката и туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма;
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2. подпомага координацията на националната
политика в областта на туризма;
3. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява становища
по тях;
4. прави предложения до министъра на
икономиката, енергетиката и туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна
на нормативни актове, свързани с развитието
на туризма;
5. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането
на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;
6. обсъжда подготовката за туристическите
сезони и анализира резултатите от тях;
7. обсъжда резултатите от дейността на
органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него
дейности, и дава препоръки за подобряване
работата на контролните органи;
8. разглежда въпроси и дава препоръки за
подобряване защитата на потребителите на
туристически услуги;
9. разглежда и други въпроси от значение
за развитието на туризма.
(2) Националният съвет по туризъм изразява
становища и дава предложения по въпроси,
свързани с туристическото развитие – териториалното развитие, изграждането и поддържането
на туристическата инфраструктура, използването
и опазването на туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности,
прилагането на визовия режим и други.
(3) Националният съвет по туризъм изразява
становища и дава предложения по въпроси,
свързани с маркетинга и рекламата на България
като туристическа дестинация, включително
относно:
1. годишната програма за национална туристическа реклама;
2. маркетингови изследвания и проучвания
на туристическия поток и анализи и прогнози
за туристическото развитие;
3. дейности по брандиране и реклама на
България като туристическа дестинация;
4. Ед и н ната сис т ема за т у рис т и ческ а
информация и Националния туристически
интернет портал;
5. дейността на Националната мрежа на
туристическите информационни центрове;
6. реализацията на проекти по програми
на Европейския съюз в областта на туристическия маркетинг;
7. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми в
панаири и прояви, свързани с туризма.
(4) Националният съвет по туризъм може
да сформира експертни групи по конкретни
въпроси от неговата компетентност с участието на представители на:
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1. научни организации, институти и висши
училища от областта на туризма;
2. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма.
Чл. 9. (1) Към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма се създават Експертна
комисия по регистрация на туроператори и
туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна
комисия по категоризация и сертификация
на туристически обекти (ЕККСТО).
(2) Председател на комисиите по ал. 1 е
оправомощен от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма заместник-министър
или друго длъжностно лице.
(3) В състава на ЕКРТТА се включват с
равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, от една страна, и представители
на браншовите туристически сдружения на
туроператорите и туристическите агенти, от
друга страна.
(4) Експертната комисия по категоризация
и сертификация на туристически обекти има
два състава съобразно обектите, подлежащи
на категоризация и сертифициране, посочени
в ал. 5 и 6.
(5) В състава на ЕККСТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 3 се включват с равен брой гласове
представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна,
и представители на браншовите туристически
сдружения на хотелиерите и ресторантьорите
и на продуктови туристически сдружения, от
друга страна.
(6) В състава на ЕККСТО при сертифициране на туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 5 се включват с равен брой гласове
представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерството на здравеопазването, от една
страна, и представители на продуктови и на
професионални туристически сдружения, от
друга страна.
(7) Условията и редът за определяне на
броя и представителите на сдруженията и
юридическите лица с нестопанска цел по ал. 3,
5 и 6 се определят с правилниците по ал. 9.
(8) Поименният състав на комисиите по
ал. 1 се определя със заповед на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма след
постъпване на предложения от съответните
ръководители на ведомствата, туристическите
сдружения и юридическите лица с нестопанска
цел по ал. 3, 5 и 6.
(9) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава правилници за организацията и дейността на комисиите по ал. 1.
Чл. 10. Областният управител провежда
държавната политика в областта на туризма
на територията на областта, като:
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1. разрабо т ва облас т ната с т рат ег и я и
участва в разработването на програми за
развитието на туризма на територията на
областта и координира тяхното изпълнение;
стратегията и програмите се интегрират в
областната стратегия за регионално развитие
и се съставят на основата на националните
приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район
и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;
2. съдейства на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма при реализацията на
дейностите по чл. 6 в областта;
3. сътрудничи и подпомага инициативи на
държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма
на територията на областта в изпълнение на
националната политика в областта на туризма;
4. създава комисията по чл. 161, ал. 1 и
контролира дейността є;
5. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.
Чл. 11. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията
на общината в съответствие с приоритетите
на областната стратеги я, маркетинговата
стратегия на туристическия район и съобразно
местните туристически ресурси и потребности.
(2) Програмата за развитие на туризма
предвижда мероприятия за:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията
на общината, включително местните пътища
до туристически обекти;
2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация
на информационното обслужване на туристите;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост
или за които правото за ползване и управление
е предоставено на общината;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма;
5. провеждане на проучвания, анализи и
прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на
общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината
в туристически сдружения и в съответната
организация за управление на туристическия
район;
8. подобряване качеството на услугите,
п ред ла га н и в общ и нск и т е т у рис т и ческ и
обекти.
Чл. 12. Кметът на общината:
1. разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и
отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от консултативния съвет по чл. 13,
ал. 1 ги внася за приемане от общинския съвет;
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2. създава и ръководи консултативния съвет
по чл. 13, ал. 1;
3. създава Общинска експертна комисия
по категоризация на туристически обекти
(ОЕККТО);
4. определя категорията на туристически
обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;
5. създава и поддържа общински регистър
на категоризираните по т. 4 туристически
обекти на територията на общината – част от
Националния туристически регистър;
6. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след
писмено становище на консултативния съвет
по чл. 13, ал. 1;
7. ежемесечно изпраща информацията от
регистъра по т. 5 на електронен носител или
по електронен път на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
8. събира статистическа информация и
създава и поддържа информационна база
данни за туризма на територията на общината
съгласно наредбата по чл. 165, ал. 2;
9. разработва и изпълнява програми и
проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни
организации;
10. сътрудничи и подпомага инициативи
на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма
на територията на общината в изпълнение на
националната политика в областта на туризма;
11. изготвя годишен отчет за разходването
на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет
страницата на съответната община;
12. осъществява контролни функции в
предвидените в този закон случаи.
Чл. 13. (1) Кметът на община, на чиято
територия има изградени и функциониращи
места за настаняване, създава консултативен
съвет по въпросите на туризма.
(2) Председател на консултативния съвет по
въпросите на туризма е кметът на общината
или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) В състава на консултативния съвет по
въпросите на туризма участват с равен брой
представители на местната администрация
и на национални, регионални или общински
музеи, от една страна, и на туристическите
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически
лица, които имат отношение към развитието
на туризма, от друга страна.
(4) Редът и начинът на определяне на
представители на музеите, физическите и
юридически лица по ал. 3 в консултативния
съвет по въпросите на туризма се посочват
в правилника по ал. 7.
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(5) Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на членовете
на консултативния съвет по въпросите на
туризма при спазване изискванията на ал. 3.
(6) Консултативният съвет по въпросите
на туризма:
1. обсъжда и одобрява програмата по чл. 11,
ал. 1 и отчета за нейното изпълнение;
2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани
с развитието на туризма на територията на
общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване,
и за членството на общината в съответната
организация за управление на туристическия
район.
(7) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите
на туризма.
Чл. 14. (1) Към кмета на общината се създава общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 128.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е
оправомощено от кмета на общината длъжностно лице.
(3) В състава на ОЕККТО се включват с
равен брой гласове представители на местната
администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.
(4) Условията и редът за определяне на
представителите по ал. 3 се уреждат с правилника по ал. 6.
(5) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав на
ОЕККТО по предложение на съответните
ръководители на сдруженията по ал. 3.
(6) Кметът на общината със заповед утвърж дава правилник за организаци ята и
дейността на ОЕККТО.
Г л а в а

т р е т а

ТУРИСТИЧЕСКО РАЙОНИРАНЕ
Раздел I
Туристически райони
Чл. 15. (1) Територията на страната се
разделя на обособени територии – туристически райони, с цел формиране на регионални
туристически продукти и осъществяване на
регионален маркетинг и реклама.
(2) Туристическите райони покриват цялата територия на страната и са съобразени с
общинските административни граници, като
територията на една община не може да бъде
разделяна между два района и не може да
принадлежи едновременно към два различни
туристически района.
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(3) Туристическите райони имат наименование, лого и слоган.
Чл. 16. (1) В концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, се прави анализ и предложение за
броя, наименованието и териториалния обхват
на туристическите райони.
(2) Преди утвърждаването на концепцията
по ал. 1 проектът се публикува на интернет
страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за обсъждане,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по него.
(3) Броят, наименованието и териториалният обхват на туристическите райони се
обявяват със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която се
обнародва в „Държавен вестник“.
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят и
седалищата на организациите за управление
на туристическите райони.
Раздел II
Управление на туристическите райони. Предмет на дейност, учредяване и устройство на
организациите за управление на туристическите райони
Чл. 17. (1) Туристическият район се управлява от организация за управление на
туристическия район (ОУТР).
(2) Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации,
които чрез взаимопомощ и сътрудничество в
интерес на членовете си и в обществен интерес
извършват дейности, свързани с формиране на
регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на
определена територия – туристически район.
(3) В ОУТР могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния
туристически регистър, общински и областни
администрации, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции
и организации, чието седалище или място за
извършване на дейността е на територията на
туристическия район, национални, общински
и регионални музеи, национални и природни паркове, намиращи се на територията на
района.
(4) Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица,
които се учредяват и регистрират по реда на
този закон.
Чл. 18. (1) Организациите за управление
на туристическите райони се създават за
следните дейности:
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1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район в
съответствие с националната маркетингова
стратегия;
2. изработване на лого и слоган на туристическия район;
3. организиране провеждането на маркет ингови изследвани я и проу чвани я на
туристическия поток в туристическия район
и на анализи и прогнози за туристическото
развитие;
4. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и
реклама на туристическия район;
5. организиране и подпомагане дейността
на туристическите информационни центрове
в района;
6. разработване и прилагане на стратегия
за развитие на туризма, продуктови стратегии
и годишни планове за развитие на туризма
на територията на туристическия район в
съответствие с Националната стратегия за
устойчиво развитие на туризма;
7. подпомагане дейността на областните
управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие
на туризма чрез становища и предложения;
8. подпомагане кметовете на общини при
изпълнението на задълженията им по този
закон;
9. реализиране на проекти по програми на
Европейския съюз;
10. създаване и поддържане на база данни
за туризма в района – част от Единната система за туристическа информация;
11. осъществяване обмен на информация,
стандарти и добри практики;
12. провеждане на дейности по обучение
и повишаване качеството на туристическите
услуги;
13. подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи
за оценяване качеството на туристическите
услуги и устойчивото развитие на туристическия район.
(2) Организациите за управление на туристическите райони осъществяват своята дейност
в съответствие с националната политика в
областта на туризма, провеждана от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
(3) Областните управители и кметовете на
общини оказват съдействие на съответната
ОУТР при изпълнение на функциите є.
Чл. 19. (1) Организациите за управление
на туристическите райони могат да извършват
и друга стопанска дейност, която подпомага,
допълва или съпътства основния им предмет
на дейност.
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(2) Организациите за управление на туристическите райони могат да бъдат бенефициенти по Кохезионния фонд и Структурните
фондове на Европейския съюз и по програми
на национално и европейско равнище.
Чл. 20. (1) Организациите за управление
на туристическите райони се подпомагат от
държавата.
(2) Организациите за управление на туристическите райони извършват дейността
си под контрола на държавата. Функциите на
контролен орган се осъществяват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 21. (1) Организациите за управление
на туристическите райони се учредяват без
определен срок.
(2) На територията на един туристически
район може да съществува само една организация за управлението му.
(3) Организацията за управление на туристическия район задължително включва в
своето наименование „туристически район“.
Право на наименование „туристически район“
имат само организациите, които са създадени
в съответствие с този закон.
Чл. 22. Организация за управление на
туристически район се учредява от:
1. т у ристически сдру жени я, вписани в
Националния туристически регистър, чието
седалище е на територията на туристическия
район, и
2. поне четири общини от територията на
туристическия район.
Ч л. 23. М и н ис т ър ът на и коном и к ата,
енргетиката и туризма със заповед открива
процедура за учредяване на ОУТР:
1. въз основа на заявление от учредителен
комитет по чл. 24, ал. 2;
2. чрез публично обявяване по реда на
чл. 25, ал. 1.
Чл. 24. (1) Учредителният комитет включва
задължително представители на групите по
чл. 22. Членовете на учредителния комитет
могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата
за учредяване на сдружението.
(2) В заявлението за откриване на процедура се посочват:
1. предметът на дейност и целите на ОУТР;
2. туристическият район.
(3) Заявлението се подписва от всички членове на учредителния комитет и се прилагат
документи, удостоверяващи, че членовете на
учредителния комитет отговарят на изискванията на ал. 1. Към заявлението се прилага
поименен списък на учредителите от всяка
група по чл. 22.
(4) По искане на министъра на икономиката,
енргетиката и туризма и в определен от него
срок учредителният комитет може да бъде
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задължен да представи допълнителни данни
и документи във връзка с обстоятелствата
по ал. 2 и 3.
(5) Министърът на икономиката, енргетиката и туризма се произнася по заявлението
на учредителния комитет в 30-дневен срок от
получаването му.
(6) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 5 тече
от деня на отстраняване на нередовностите на
заявлението, съответно на представянето на
допълнително изисканите документи и данни.
(7) Заповедта за откриване на процедурата
се обнародва в „Държавен вестник“, в един
централен всекидневник и в един местен
вестник.
(8) Министърът на икономиката, енргетиката и туризма може да откаже откриването
на процедура за учредяване на ОУТР, когато:
1. предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18;
2. в учредителния комитет участват лица,
които не отговарят на изискванията на ал. 1;
3. документите по ал. 2 и 3 са непълни
и данните и документите по ал. 4 не бъдат
представени в срок.
(9) Отказът за откриване на процедура
за учредяване на ОУТР може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.
Чл. 25. (1) Когато в срока по чл. 24, ал. 5
постъпи ново заявление за откриване на
процедура за един и същ туристически район,
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма съгласува със заявителите възможността да подадат общо заявление, като ги
уведомява, че в случай на непостигане на
съгласие процедурата ще бъде открита по
заявлението с по-голям брой учредители, а в
случай че техният брой е равен – по заявлението с по-голям брой общини от територията
на туристическия район.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква съгласувателни
становища от заявителите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на новото заявление.
Непредставянето в този срок на становище се
смята за съгласуване без бележки.
(3) Срокът на съгласувателната процедура
не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
(4) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 24,
ал. 5 тече от деня на приключване на процедурата по ал. 3.
Чл. 26. (1) Учредителният комитет:
1. изготвя проекта на устав на ОУТР и
други документи за учредителното събрание;
2. организира провеждането на учредителното събрание.
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(2) В дейността си по подготовката на учредяването на ОУТР учредителният комитет
се подпомага от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
(3) Учредителният комитет обнародва в
„Държавен вестник“ и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник
покана за учредяване на ОУТР, като в нея се
посочват и датата, и мястото на провеждане на
учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен
съвет, както и мястото, където са изложени
проектите на учредителните документи, и
времето, през което те са на разположение.
(4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец
след публикуването на обявата по ал. 3.
(5) Учредителното събрание се насрочва
не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 3.
(6) В у чредителното събрание у частва
представител на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Чл. 27. (1) Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени учредителите
съгласно списъка по чл. 24, ал. 3.
(2) При липса на кворум се насрочва ново
заседание на събранието, което да се проведе
не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни
след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата по чл. 26, ал. 3.
(3) По реда на ал. 2 може да се насрочат
не повече от две заседания на учредителното
събрание. В случай че и на второто заседание
липсва кворум, процедурата за учредяване на
ОУТР се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 28. (1) Учредителното събрание взема
решение за учредяване на ОУТР и приема
устава є.
(2) В устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за
възникване и прекратяване на членството в
нея, правата и задълженията на членовете,
както и други въпроси, свързани с предмета
на дейност на организацията.
(3) Уставът на всяка ОУТР се публикува
на интернет страницата на организацията.
Чл. 29. (1) Организацията за управление на
туристически район се смята за възникнала
от деня на вписването є в предназначения
за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Регистърът е публичен и е част от
Националния туристически регистър.
(2) Вписването на ОУТР в регистъра по
ал. 1 се извършва със заповед на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма въз
основа на писмено заявление, към което се
прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
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2. уставът на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма;
3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;
4. декларации от членовете на управителния
и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия
без ограничения, по съребрена линия – до
втора степен включително, и не са роднини
по сватовство – до втора степен включително.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват наименованието, седа лището и а д ресът на
управление на ОУТР, предметът на дейност,
туристическият район, указание, че организацията се учредява като юридическо лице
по този закон, управлението и начинът на
представителството є.
Чл. 30. (1) Промените в устава, приети от
общото събрание, се одобряват от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма в
14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.
(2) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 29,
ал. 1 обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които
влизат в сила след вписването им.
Чл. 31. Трудовите правоотношения, здравното и социалното осигуряване на работещите
в ОУТР лица се уреждат в съответствие с
действащото законодателство.
Чл. 32. Органи на ОУТР са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролният съвет.
Чл. 33. (1) Общото събрание е върховен
орган и включва всички членове на ОУТР.
(2) Ту ристическо сдру жение у частва в
общото събрание чрез лицето, което има
право да го представлява, или от изрично
упълномощено лице.
(3) Общините се представляват в общото
събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 34. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на организацията;
2. определя размера на членския внос;
3. избира и освобождава председателя и
членовете на управителния съвет и двама от
членовете на контролния съвет;
4. приема стратегическите документи на
туристическия район, включително маркетинговата стратегия на района;
5. приема годишен план за дейността на
ОУТР и отчета за изпълнението му;
6. приема бюджета и отчета за изпълнението му;
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7. взема и други решения, предвидени в
устава.
(2) В общото събрание участват представители на всички членове. Редът за определяне
на представителите се урежда в устава.
(3) Всеки член има право на един глас в
общото събрание.
Чл. 35. (1) Общото събрание е редовно
и извънредно. Редовното общо събрание се
провежда ежегодно в седалището на ОУТР.
(2) Редовното общо събрание се свиква от
управителния съвет.
(3) Извънредно общо събрание се свиква
по решение на управителния съвет или по
писмено искане на една трета от членовете
на общото събрание.
(4) В случая по ал. 3 управителният съвет
свиква извънредно общо събрание в 14-дневен
срок от постъпване на искането. Ако управителният съвет не свика извънредно общо
събрание в посочения срок, то се свиква от
контролния съвет.
(5) Поканата за редовно или извънредно
общо събрание съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото на провеждането му и по чия
инициатива то се свиква.
(6) Поканата се публикува на интернет
страницата на организацията най-малко един
месец преди насрочената дата.
Чл. 36. (1) Общото събрание е законно, ако
присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от броя на присъстващите.
(2) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
членове, освен ако за решаването на отделни
въпроси в устава е предвидено друго.
(3) Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 7 се
вземат с квалифицирано мнозинство от две
трети от всички членове на общото събрание.
Чл. 37. (1) Управителният съвет се състои
най-малко от петима членове, включително
председател и изпълнителен директор, и се
избира за срок три години.
(2) Мандатът на член на управителния
съвет се прекратява предсрочно:
1. при смърт;
2. при подаване на оставка;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на
повече от 6 месеца;
4. ако не участва без основателна причина
в повече от две последователни заседания на
управителния съвет;
5. при заличаване на организацията, която
представлява, от Националния туристически
регистър.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет на негово
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място общото събрание избира друго лице от
същата квота за срок до края на първоначалния мандат на освободения член.
Чл. 38. (1) Управителният съвет:
1. свиква общото събрание;
2. предлага на общото събрание промени
в устава на организацията;
3. приема и изключва членовете на организацията;
4. одобрява логото и слогана на туристическия район;
5. избира и освобождава изпълнителния
директор и определя размера на възнаграждението му;
6. организира дейността и одобрява организационната структура на организацията;
7. предлага на общото събрание за приемане
стратегическите документи на туристическия
район;
8. предлага на общото събрание за приемане
годишния план за дейността на организацията,
както и отчета за изпълнението му;
9. предлага на общото събрание за приемане проекта на бюджет и отчета за изпълнението му;
10. взема решени я за разпореж дане с
имуществото на организацията при спазване
изискванията на устава;
11. взема решения за участие и за прекратяване на участие в други организации;
12. избира представителя на организацията
в Националния съвет по туризъм;
13. изпълнява и други функции, предвидени
в устава или по решение на общото събрание.
(2) Редът за свикване и правилата за работа
и вземане на решения от управителния съвет
се определят в устава.
Чл. 39. Председателят на управителния
съвет:
1. представлява ОУТР;
2. организира изпълнението на решенията
на общото събрание и на управителния съвет;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и предлага дневния им ред;
4. сключва договора за управление с изпълнителния директор;
5. определя член на управителния съвет,
който при негово отсъствие да ръководи заседанията на съвета;
6. решава и други въпроси, предвидени в
устава.
Чл. 40. Изпълнителният директор:
1. организира, управлява и ръководи текущата дейност на организацията в съответствие
с решенията на общото събрание, управителния съвет и устава;
2. организи ра и осъщест вява взаимо действие с Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и с други органи и
организации;
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3. изготвя ежемесечни и годишни справки,
отчети, доклади и информации по въпроси от
компетентността на организацията;
4. разпорежда се с движимото имущество
на организацията;
5. сключва и прекратява трудовите договори
със служителите;
6. изготвя и представя пред управителния
съвет документите по чл. 38, ал. 1, т. 5 – 9;
7. представя отчет за изпълнението на
бюджета пред управителния съвет след становище на контролния съвет;
8. решава и други въпроси, предвидени в
устава.
Чл. 41. (1) Контролният съвет е орган за
контрол на финансовата дейност на ОУТР.
(2) Контролният съвет се състои от трима
членове. Членовете на контролния съвет не
могат да бъдат членове на управителния съвет
или служители на организацията.
(3) Членовете на контролния съвет са:
1. двама представители, избрани от общото
събрание;
2. един представител на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма,
определен от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Чл. 42. (1) Контролният съвет:
1. контролира изпълнението на бюджета;
2. следи за законосъобразността на извършваните разходи и при констатиране на
нарушения уведомява управителния съвет и
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма;
3. проверява дейността на управителния
съвет и докладва за резултатите пред общото
събрание;
4. дава становище по бюджета и по отчета
за изпълнението му;
5. свиква общото събрание в случаите по
чл. 35, ал. 4, изречение второ;
6. решава и други въпроси, предвидени в
устава.
(2) Редът за свикване, кворумът и вземането
на решения от контролния съвет се уреждат
в устава.
Раздел III
Бюджет
Чл. 43. (1) Приходите по бюджета на ОУТР
се формират от:
1. членски внос;
2. приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги;
3. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;
4. дарения от физически и юридически лица;
5. други източници.
(2) Организациите за управление на туристически райони може да се подпомагат
финансово от бюджета на Министерството
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на икономиката, енергетиката и туризма при
условия и по ред, определени от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
Раздел IV
Прекратяване и ликвидация на ОУТР
Чл. 44. (1) Организацията за управление
на туристическия район може да бъде прекратена по решение на общото събрание, взето
с мнозинство от две трети от гласовете на
всички членове.
(2) Общото събрание се свиква по искане
на най-малко две пети от членовете му в
едномесечен срок от постъпването му. При
бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган,
който свиква общото събрание или овластява
членовете да го свикат.
(3) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена
със заповед на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, когато:
1. извършва дейност, която противоречи
на закона, или
2. не осъществява дейност в продължение
на повече от една година.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава служебно
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма или по молба на всяко заинтересовано лице.
Чл. 45. (1) Едновременно с приемането на
решението за прекратяване на ОУТР общото
събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от
общото събрание, той се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени
от надзорния орган и вписани в Националния туристически регистър едновременно с
решението за прекратяване на ОУТР.
(3) Имуществото на ОУТР, което остава
след удовлетворяване на кредиторите, се
разпределя по решение на общото събрание,
взето с обикновено мнозинство, доколкото в
този закон не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то
се взема от ликвидатора.
(4) Ликвидаторите са длъжни да приключат
текущите сделки на ОУТР и да предприемат
необходимите фактически и правни действия
за извършване на ликвидацията и за заличаване на ОУТР от Националния туристически
регистър.
(5) За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
Раздел V
Контрол
Чл. 46. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма упражнява контрол върху
дейността на ОУТР, като:
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1. оказва предвиденото в закона съдействие
при учредяването на ОУТР;
2. одобрява устава на ОУТР, съответно на
промените в него;
3. изисква устни или писмени доклади,
преписки и други документи, свързани с
дейността на ОУТР;
4. възлага извършването на проверки на
място;
5. назначава при необходимост одиторски
контрол за годишен преглед на счетоводните
документи на ОУТР;
6. нарежда на управителния съвет да свика общо събрание, ако действията на ОУТР
противоречат на закона;
7. свиква общото събрание, в случай че
управителният съвет не изпълни нареждането
по т. 6;
8. оповестява пред общото събрание резултатите от направените проверки и финансови
ревизии;
9. отстранява членовете на управителния
съвет при доказано виновно неизпълнение на
правомощията им и свиква общо събрание
за избор на нов управителен съвет;
10. извършва и други действия, определени
с този закон.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ
Чл. 47. (1) Туристическите сдружения по
смисъла на този закон се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(2) Туристическите сдружения се вписват
в предназначения за това регистър, който се
води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е
част от Националния туристически регистър.
(3) Предмет ът на дейност на т у ристическ ите сдру жени я вк лючва дейности за
координиране действията при формирането
и маркетинга на туристическия продукт и
информационното обслужване на туристите,
по разработване и реализиране на инициативи
и проекти в областта на туризма, дейности
за защита на интересите и представителство
на членовете в предвидените по този закон
случаи, както и други дейности за развитието
на туризма.
Чл. 48. Туристическите сдружения могат
да бъдат:
1. регионални или местни;
2. браншови;
3. продуктови;
4. професионални.
Чл. 49. Туристическите сдружения могат
да членуват в ОУТР, на чиято територия е
седалището им.
Чл. 50. Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:
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1. представляват и защитават интересите
на членовете си пред съответните държавни
органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;
2. участват в работните групи към Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма при разработване на нормативни
актове в областта на туризма;
3. изготвят анализи, експертизи и други
и участват в разработването на стратегии и
програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на
общината и съдействат за тяхното изпълнение;
4. поддържат база данни на членовете на
сдружението;
5. съдействат на членовете си за развитие
на тяхната дейност чрез оказване на услуги,
установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти,
услуги и други;
6. набират и предоставят информация на
своите членове за подпомагане на тяхната
дейност;
7. съдействат за организиране и провеждане
на професионално обучение, квалификация
и преквалификация на своите членове и на
кадрите в туристическия бранш;
8. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
9. съдействат за маркетинга и рекламата
на туристическия продукт на съответната
територия;
10. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни
центрове или създават такива;
11. могат да участват с представители в
ОЕККТО, НСТ и в консултативните съвети
за развитие на туризма към кметовете на
общини;
12. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма
и недопускането на нелоялна конкуренция
между и по отношение на своите членове;
13. информират компетентните органи за
извършени нарушения на законодателството
и етичните кодекси;
14. сътрудничат със сродни организации в
страната и в чужбина и участват в дейността
на европейски и други международни органи
и организации;
15. участват в регионални, национални и
международни проекти и програми;
16. извършват и други дейности, които са
регламентирани в устава и не противоречат
на закона.
Чл. 51. (1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения
за реализиране на техните цели.
(2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение на общинския съвет.
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Чл. 52. (1) Вписването на сдружения в
Националния туристически регистър се извършва въз основа на заявление по образец,
подадено в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма от лицето с право да
представлява сдружението или от негов упълномощен представител, към което се прилагат
следните документи:
1. препис от съдебното решение за регистрация;
2. копие на удостоверението за актуално
състояние, издадено от съда по регистрация;
3. копие от действащия устав на сдружението,
заверен с подпис на представляващия и печат
на сдружението;
4. списък на членовете на сдружението – колективни и/или индивидуални с информация за
платения членски внос за предходната година,
ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;
5. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 и
на удостоверението по ал. 3 се утвърждават
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице в срок до 14 дни от постъпване
на заявлението и документите по ал. 1 вписва сдружението в Националния туристически
регистър и издава удостоверение за вписаните
обстоятелства.
(4) В случай на констатирана непълнота и/
или нередовност на представените документи
по ал. 1 на заявителя се определя 14-дневен
срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3
спира да тече до датата на отстраняване на
непълнотата, съответно нередовността.
(5) В случай че в срока по ал. 4 заявителят
не отстрани непълнотата или нередовността
на документите и в случаите по чл. 53, ал. 3
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма или оправомощено от него лице отказва
вписване в Националния туристически регистър.
При липса на отказ след изтичане на срока
по ал. 3 или 4 или чл. 53, ал. 3 заявителят се
вписва в Националния туристически регистър
и му се издава удостоверение за вписаните
обстоятелства.
(6) Ежегодно до 31 май представляващият
сдружението или упълномощено от него лице
подава в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма официална декларация
по образец, утвърден със заповед на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, съдържаща списък на действителния брой членове,
платения от тях членски внос за предходната
година на сдружението и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава
на сдружението.
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Чл. 53. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено от
него длъжностно лице със заповед заличава
туристическо сдружение от Националния туристически регистър и обезсилва издаденото
удостоверение при:
1. непредставяне в срок на декларацията по
чл. 52, ал. 6 и/или непредставяне на доказателства за редовен организационен живот на
сдружението;
2. промяна на основния предмет на дейност
на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3;
3. прекратяване на дейността на сдружението;
4. писмено заявление на лицето, представляващо туристическото сдружение.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 1 и 2 подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо
сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на
заповедта за заличаването му.
Чл. 54. (1) Браншови туристически сдружения може да се създават в следните сектори:
1. „хотелиерство и ресторантьорство“;
2. „туроператорска и туристическа агентска
дейност“.
(2) Наименованието на браншовото туристическо сдружение трябва да съдържа ясно
означение, че представлява обединение на лица
на браншови принцип, както и да не въвежда в
заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Чл. 55. (1) Браншово туристическо сдружение в сектор „хотелиерство и ресторантьорство“
могат да учредят лица, извършващи дейност
в категоризирани по този закон туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3.
(2) Браншово туристическо сдружение в
сектор „туроператорска и туристическа агентска
дейност“ могат да учредят лица, регистрирани
по този закон за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност.
Чл. 56. При разработване на проекти на
нормативни актове, свързани с административното регулиране и административния контрол
на туристическите дейности, компетентните
държавни органи изискват становища от съответните браншови туристически сдружения.
В случай че в срок 14 дни от получаване на
искането не постъпи становище, се смята, че
браншовото туристическо сдружение няма бележки по проекта.
Г л а в а

п е т а

Т У РИС Т И Ч ЕС К И И НФОРМ А Ц ИОН Н И
ЦЕНТРОВЕ. НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ
Чл. 57. (1) Туристически информационен
център се нарича мястото, където се извършва
дейността по ал. 2.
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(2) Туристическите информационни центрове се създават с цел информационно обслужване на туристите, реклама и популяризиране
на туризма на съответната територия.
Чл. 58. (1) Туристическите информационни
центрове се свързват в национална мрежа,
функционираща въз основа на единни стандарти.
(2) Включването на туристическите информационни центрове в националната мрежа по
ал. 1 е доброволно и се извършва при условията
и по реда на наредбата по ал. 4, независимо от
статута и правноорганизационната форма на
лицата, извършващи дейността по чл. 57, ал. 2
в туристическите информационни центрове.
(3) Само центрове, които са част от националната мрежа по ал. 1, могат да се обозначават
като „туристически информационен център“.
(4) Единните стандарти по ал. 1 и организацията на дейността на националната мрежа
се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Информация за туристическите информационни центрове, включени в националната
мрежа, се публикува в предназначения за това
регистър, който се води в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния
туристически регистър.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Чл. 59. (1) Държавата подпомага финансово устойчивото развитие на туризма чрез
осигуряване на средства за:
1. национален туристически маркетинг и
реклама;
2. единната система за туристическа информация;
3. дейността на ОУТР;
4. проучвания и анализи на туристическото
развитие;
5. стратегическо и продуктово планиране
на туризма на национално ниво;
6. контрол върху качеството на туристическите дейности и услуги;
7. участия в проекти по международни
програми;
8. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма – държавна
собственост;
9. повишаване на енергийната ефективност
и въвеждане на екологични технологии в
областта на туризма;
10. изграждане и поддържане на туристическите атракции, базирани на културните
ценности по Закона за културното наследство,
културните институти по Закона за закрила и
развитие на културата, защитените територии
по Закона за защитените територии.
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(2) По бюджета на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма се администрират следните приходи:
1. субсидия от републиканския бюджет,
определяна със закона за държавния бюджет
за съответната година;
2. такси за регистрация на туристически
дейности, категоризация и сертификация на
туристически обекти;
3. приходи от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, с изключение на
приходите от наложените глоби и имуществени
санкции от кметовете на общини;
4. лихви;
5. средства по международни програми и
споразумения;
6. дарения и помощи;
7. други източници, определени с нормативен акт.
(3) Средствата по ал. 1, т. 10 се осигуряват
целево ежегодно в бюджета на Министерството
на културата и по бюджетите на общините
за управляваните от тях културни ценности
и културни институти.
Чл. 60. (1) Средствата за развитието на
туризма в общините се набират от:
1. средства, предоставени за изпълнение
на целеви програми и проекти;
2. средствата, събрани от туристическия
данък;
3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато
не е предвидено те да постъпят в държавния
бюджет.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват
само за мероприятията по чл. 11, ал. 2.
Г л а в а

с е д м а

ТУРОПЕРАТОРСК А И ТУРИСТИЧЕСК А
АГЕНТСК А ДЕЙНОСТ
Раздел I
Условия и ред за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Чл. 61. (1) Туроператорската и туристическата агентска дейност подлежат на контрол
от държавата с цел защита и гарантиране
сиг у рност та и правата на пот ребителите
на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от
увреждане на държавни и обществени интереси в туризма.
(2) Туроператорска и/или туристическа
агентска дейност на територията на Република
България се извършва от регистрирано по
този закон лице, с изключение на случаите
по чл. 62, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон или юридическо лице, което има право
по силата на друг закон да извършва стопанска
дейност, включително по законодателството

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

на друга държава – членка на Европейския
съюз, и не е в производство по ликвидация
или несъстоятелност, или
2. e лице, което има право да извършва
такава дейност по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, и
3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и
езикова квалификация, като за управленския
персонал се изисква и стаж;
4. има валидна застраховка, покриваща
отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и
несъстоятелност.
(3) Регистрацията на лицата по ал. 2 се
извършва от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от оправомощено
от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите
агенти – част от Националния туристически
регистър. Регистърът е публичен.
(4) На вписаните в регистъра по ал. 3 лица
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация.
(5) Удостоверението за регистрация по ал. 4
се издава за извършване на следните дейности:
1. туроператорска дейност;
2. туристическа агентска дейност;
3. туроператорска и туристическа агентска
дейност.
Чл. 62. (1) В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република
България от туроператор или туристически
агент, той уведомява предварително министъра
на икономиката, енергетиката и туризма по
реда на този раздел.
(2) Когато свободното предоставяне на
услуги по ал. 1 се извършва за първи път на
територията на Република България, уведомяването следва да се извърши в срок три
месеца преди започване предоставянето на
услугите.
(3) Информация за лицата по ал. 1 и за
срока на предоставяне на услугите се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 3.
Чл. 63. (1) За вписване в регистъра на
туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 подават заявление
по образец до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, към което прилагат:
1. декларация по образец за регистрация в
търговския регистър с посочване на ЕИК или
копие на документ, удостоверяващ, че заявителят има право да извършва стопанска дейност
по реда на специален закон, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз;
2. декларация, че едноличният търговец
не е поставен под запрещение;
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3. справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на
помещението за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност;
4. копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие
от договора за наем, или от друг документ,
от който произтича правото на заявителя
да ползва помещението за извършване на
дейността;
5. справка по образец за образованието,
езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването
на туристическата дейност;
6. копие на документите, удостоверяващи
завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции
по управление на туроператорската и/или
туристическата агентска дейност;
7. копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;
8. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че
не е бил търговец, обявен в несъстоятелност,
или му е отказана регистрация в сроковете
по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;
9. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
10. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3.
(2) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по
чл. 61, ал. 2, т. 2 подават заявление по образец
до министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, към което прилагат:
1. копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната
туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или
посочване на нормативния акт и съответното
правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;
2. копие на удостоверение или друг документ
от кредитна или застрахователна институция,
гарантиращ отговорността на заявителя за
причинени вреди вследствие на неразплащане
със своите контрагенти, включително при
неплатежоспособност и несъстоятелност;
3. документите по ал. 1, т. 3 – 5, 9 и 10.
(3) В случай че лице по чл. 61, ал. 2 желае
да извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен
път, то подава заявлението по ал. 1, към
което прилага:
1. документите по ал. 1, т. 1, 2, 5 – 10;
2. документ, удостоверяващ собствеността
на интернет адреса в съответния домейн;
3. декларация по образец, че заявителят ще
извършва дейността само по електронен път.
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(4) Алинея 3 се прилага и за операторите
на интернет страници за групово пазаруване,
когато ще извършват туристическа агентска
дейност.
(5) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 и приложенията към тях се подават на български език.
(6) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на
Европейския съюз, придружени с официален
превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода
на български език предимство има преводът
на български език.
(7) В случай че регистриран туроператор
желае да извършва туристическа агентска
дейност, той подава заявлението по ал. 1,
към което прилага документите по ал. 1,
т. 3 – 6, 9 и 10. За разглеждане на документите
и вписване на допълнителната регистрация
като туристически агент се заплащат такси
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(8) В случай че регистриран туристически
агент желае да извършва т у роператорска
дейност, той подава заявлението по ал. 1,
към което прилага документите по ал. 1,
т. 7, 9 и 10. За разглеждане на документите
и вписване на допълнителната регистрация
като туроператор се заплащат такси съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 64. Изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност и за
образованието, езиковата квалификация и
стажа на персонала, който ще бъде зает в
осъществяването на туристическата дейност,
се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 65. (1) Лицата по чл. 62, ал. 1 уведомяват предварително чрез писмена декларация
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма за вида и времетраенето на извършваната туристическа дейност.
(2) Декларацията по ал. 1 е валидна за
срока на свободното предоставяне на услуги.
(3) В декларацията по ал. 1 лицата по
чл. 62, ал. 1 посочват:
1. наименование и данни за контакт (адрес,
телефон, адрес на електронна поща);
2. туристическите услуги, които желаят
да предоставят на територията на Република
България;
3. данни за наличие на застраховка или
гаранция, покриваща отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие
на неразплащане със своите контрагенти,
вк лючително при неплатежоспособност и
несъстоятелност.
(4) Към декларацията по ал. 1 се прилага
копие на документа, удостоверяващ правото
на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството
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на държавата, в която е установен, или се
посочват нормативният акт и съответното
правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността.
(5) В случай че липсва информация по
ал. 3 или документ по ал. 4, лицето се уведомява писмено за отстраняване на непълнотата не по-късно от един месец от датата
на получаване на уведомлението по ал. 1. До
отстраняване на непълнотата и уведомяване
на органа по ал. 1 лицето не може свободно да предоставя услуги на територията на
Република България.
Чл. 66. (1) Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти
разглежда заявленията по чл. 63 с приложените към тях документи в двумесечен срок от
датата на постъпването им и се произнася по
тях с мотивирано предложение до министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
до оправомощено от него длъжностно лице
за извършване на регистрацията или за отказ
за извършване на регистрацията.
(2) В случай на непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1
ЕКРТТА в срок 10 работни дни от датата на
заседанието писмено уведомява заявителя и
определя 14-дневен срок за отстраняването
им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата
на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице въз основа на предложението
на ЕКРТТА извършва регистрацията и издава
удостоверение за регистрация.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от
него длъжностно лице със заповед отказва
извършване на регистрация в следните случаи:
1. заявлението за издаване на удостоверение
за регистрация е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за
издаване на удостоверение за регистрация
за извършване на т у роператорска и/и ли
туристическа агентска дейност, освен ако
заповедта за отказ е била отменена от съда
като незаконосъобразна;
2. заявлението за издаване на удостоверение
за регистрация е подадено преди изтичането
на три години от заповедта за заличаване
на удостоверението за регистрация по реда
на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта за
заличаване е била отменена от съда като
незаконосъобразна;
3. заявлението за издаване на удостоверение
за регистрация е подадено от свързано лице
със заявителите по т. 1 и 2;
4. при неотстраняване на непълнотите и/
или нередовностите в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 2.
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(5) Заповедта за отказ за извършване на
регистрация подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) При липса на мотивиран отказ за извършване на регистрация след изтичане на
срока по ал. 1 министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице извършва вписването в регистъра и издава удостоверение за
регистрация.
Чл. 67. Удостоверението за регистрация
се връчва на заявителя или на упълномощен
от него представител при предоставяне на
следните документи:
1. копие от сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 – за туроператорите;
2. документ за платена такса за вписване в
регистъра съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;
3. изрично пълномощно в оригинал, в
сл у чай че удостоверението се връчва на
пълномощник.
Чл. 68. (1) Регистрацията е безсрочна.
(2) Правата по регистрацията не могат
да се прехвърлят или преотстъпват освен в
случаите по ал. 3.
(3) Правата по регистрацията могат да
се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез
вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне
на търговско предприятие или наследяване,
ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за
вписване в регистъра.
(4) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3
се открива по заявление по образец, което
се подава в 14-дневен срок от настъпване на
промяната до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, към което се
прилагат:
1. договор за преобразуване или план за
преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за
наследници, от които да е видно съгласието
за прехвърляне или преотстъпване на правата
по регистрацията или поемането им;
2. справка по образец за местоположението,
пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или
туристическа агентска дейност;
3. справка по образец за образованието,
езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването
на туристическата дейност;
4. копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова
квалификация на лицето, осъществяващо
функции по управление на туроператорска
или туристическа агентска дейност;
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5. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му
е отказана регистрация в сроковете по чл. 66,
ал. 4, т. 1 и 2;
6. копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя – за
туроператорите;
7. общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;
8. документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
(5) При наст ъпване на пром яна в обстоятелствата по чл. 63 лицето е длъжно
в 14-дневен срок от настъпването да заяви
промените за вписване в регистъра по чл. 61,
ал. 3 и в издаденото му удостоверение, ако е
необходимо. За изменение и/или допълване
на удостоверението и вписване в регистъра
се подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма и документи,
удостоверяващи промяната.
(6) В случай на непълнота на документите
по ал. 5 в 14-дневен срок от получаването им
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да
отстрани непълнотите в 7-дневен срок.
(7) След като установи, че заявлението по
чл. 5 е редовно, министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице вписва лицето в
регистъра по чл. 61, ал. 3 и при необходимост
издава ново удостоверение за регистрация.
(8) При неотстраняване на непълнотите в
срока по ал. 6 министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице отказва да отрази
промяната. Отказът подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 69. (1) Удостоверението за регистрация
се поставя на видно място в туристическия
обект, съответно по подходящ начин на интернет страницата на лицето по чл. 63, ал. 3 и 4.
(2) Когато регистрираното лице извършва
туроператорска и/или туристическа агентска дейност в повече от едно помещение, на
видно място във всеки от обектите се поставя заверено копие на удостоверението за
регистрация от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(3) За разглеж дането на док у ментите,
вписването в регистъра на туроператорите и
туристическите агенти и за допълване и/или
изменение в регистрацията се събират такси
по тарифа, одобрена от Министерския съвет по
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
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Чл. 70. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено от
него длъжностно лице със заповед прекратява
регистрацията:
1. по писмено искане на регистрираното
лице;
2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление на наследниците му;
3. при прекратяване на юридическото лице;
4. при прекратяване дейността на едноличния търговец или юридическото лице – по
негово заявление;
5. при поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение – по заявление на настойника или попечителя му.
(2) По мотивирано предложение на ЕКРТТА
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията,
ако регистрираното лице:
1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са
послужили като основание за извършване на
регистрацията или за вписване на промени
в нея;
2. не е подало заявление в срока по чл. 68,
ал. 4;
3. е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
4. не е получило удостоверението за регистрация в срок два месеца от уведомяването му;
5. при осъществяване на дейността си е
издало документ с невярно съдържание, когато
това е установено по съдебен ред;
6. извършва дейност без валидна застраховка по чл. 97, ал. 1;
7. е извършило повторно нарушение на
изискванията на този закон и на наредбата
по чл. 79, ал. 5;
8. не спазва приложената му принудителна
административна мярка – временно затваряне
на туристическия обект;
9. е извършило повторно нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната
търговия, ако са приложими;
10. е извършило системни нарушения на
етичния кодекс и е постъпило мотивирано
п ред ложен ие на бра н шово т у рис т и ческо
сдружение.
(3) Със заповедта по ал. 2 се определя срок,
не по-дълъг от две години, в който лицето
не може да кандидатства за регистрация за
същата дейност.
(4) Заповедите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедите по ал. 2 подлежат
на незабавно изпълнение. Обжалването на
съответната заповед не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(5) При прекратяване или заличаване на
регистрацията министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
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от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на
прекратяването или заличаването.
(6) В 7-дневен срок от получаването на
заповедта по ал. 1 или 2 съответното лице е
длъжно да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала
на удостоверението и заверените копия, ако
има такива.
Чл. 71. При извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност туроператорът и/или туристическият агент сключва
договори със:
1. лица, удостоверили правото си да извършват туроператорска и/или туристическа
агентска дейност по съответното национално
законодателство;
2. лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти, отговарящи на изискванията на
съответното национално законодателство;
3. лица, предоставящи туристически услуги
в сертифицирани по този закон туристически
обекти;
4. лицензирани застрахователи;
5. лицензирани превозвачи по съответното
национално законодателство;
6. екскурзоводи, планински водачи, ски учители и други лица, предлагащи допълнителни
туристически услуги, удостоверили правото
си да извършват съответния вид дейност.
Чл. 72. (1) Туроператорът задължително
предлага на туриста сключването на застраховка „медицински разходи при болест и
злополука на туриста“ от името и за сметка
на лицензиран застраховател при пътувания
извън страната.
(2) Застраховката по ал. 1 не се сключва,
когато туристът представи пред туроператора
валидна полица за сключена дългосрочна
застраховка „медицински разходи при болест
и злополука на туриста“, чийто период на
валидност обхваща и периода на договора за
конкретното пътуване.
(3) В слу чаите по ал. 2 ту роператорът
прилага копие от застрахователната полица
към договора по чл. 82, ал. 1.
Чл. 73. (1) Туристическият ваучер се издава
за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само
от регистриран туроператор.
(2) Туристическият ваучер се издава на
туриста, когато се предоставя основна и/или
допълнителна туристическа услуга или след
сключване на договора по чл. 82, ал. 1.
(3) Туристическият ваучер се издава в три
екземпляра, освен когато е в електронен вид.
(4) За граждани на трети държави, за които
се прилага визов режим от Република България, туристическият ваучер задължително
се издава и на хартиен носител с подпис и
печат на издателя.
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(5) Туристическият ваучер съдържа следните задължителни реквизити:
1. номер и дата на издаването на ваучера;
2. фирма на туроператора – издател на
ваучера;
3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;
4. номер на удостоверението за регистрация
за туристическа агентска дейност на лицето,
представляващо туроператора, с изключение
на случаите, когато ваучерът се издава пряко
от туроператора;
5. имена на туристите;
6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените
услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
7. датата за изпълнение на услугата или
датите за изпълнение на първата и последната
услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
8. контрагенти по изпълнение на услугата;
9. срок и начин на плащане;
10. име и подпис на служителя и печат на
издателя – не се отнася за туристическите ваучери, издадени по електронен път, като в този
случай се изписва само името на служителя.
Чл. 74. (1) Туристическият ваучер може да
се предоставя на туриста и от туристически
агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
(2) Туристическият агент няма право да
издава собствен туристически ваучер.
Чл. 75. (1) Туристическият ваучер може
да се издава като електронен документ по
смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(2) Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73,
ал. 5.
(3) За получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият
агент е необходимо да потвърди получаването
му чрез обратно съобщение с уведомление
за постъпване на електронното съобщение с
прикачен ваучер в електронната му пощенска
кутия.
(4) В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията
на туроператора по конкретната оферта и
се изпраща на адрес на електронната поща,
посочен от клиента.
(5) За да са гарантирани автентичността
на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер,
туроператорът – издател на ваучера, създава
подходяща защита на файла срещу промени.
Чл. 76. (1) За туристическа услуга, която
не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент
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издава резервационна бланка. Бланката се
издава след сключване на договора между
туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.
(2) Резервационната бланка се издава в
три екземпляра, освен когато е във вид на
електронен документ.
(3) Резервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити:
1. номер и дата на издаването;
2. фирма и номер на удостоверението за
регистрация на туристическия агент;
3. имена на туристите;
4. вида на основната или на допълнителната
туристическа услуга;
5. дата за изпълнение на услугата;
6. име и подпис на служителя и печат на
издателя – не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се
изписва само името на служителя.
(4) Изискванията по чл. 75 се прилагат и
за издаването на електронна резервационна
бланка.
Чл. 77. (1) В туристическите обекти за
извършване на т у роператорска и/или т уристическа агентска дейност се извършват
само дейности, пряко или косвено свързани
с предлагането на основни и допълнителни
туристически услуги.
(2) В туристическите обекти – недвижими
културни ценности, туроператорска и/или
туристическа агентска дейност се извършва
при спазване изискванията на Закона за културното наследство.
Чл. 78. Когато се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност по
електронен път, интернет страницата трябва
да съдържа информацията по чл. 4 от Закона
за електронната търговия.
Раздел II
Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена
Чл. 79. (1) Този раздел урежда условията
и реда за осъществяване на организирани
групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.
(2) За целите на този раздел:
1. туроператор е лице, което по занятие
организира, продава или предлага за продажба
пряко или чрез туристически агент на краен
потребител организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена;
2. туристически агент е лице, което продава или предлага за продажба организирани
групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена от името и за сметка на
туроператор.
(3) Организирани туристически пътувания
с обща цена, включително за деца и ученици,
се формират само от туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез
туристически агенти.
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(4) Организираните в системата на народната просвета детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз
основа на сключен договор между туроператор
и директор на детска градина, училище или
обслужващо звено по смисъла на Закона за
народната просвета. Договорът се сключва
след одобрение от началника на съответния
регионален инспекторат по образованието.
(5) Условията и редът за извършване на
детски и ученически туристически пътувания
с обща цена, инициирани от детските градини,
училищата или обслужващите звена в системата на народната просвета, се определят с
наредба, приета от Министерския съвет, по
съвместно предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра
на образованието, младежта и науката.
Чл. 80. (1) Туроператорът пряко или чрез
туристически агент предоставя на потребителя информация в писмена форма или предоставена чрез брошура или публикувана на
интернет страницата на туроператора и/или
туристическия агент, която трябва да съдържа:
1. цената и начина на плащане, посочена
и в български левове;
2. началната и крайната дата на пътуването;
3. началния, крайния пункт и маршрута
на пътуването;
4. броя на нощувките, включени в туристическото пътуване;
5. мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на
удобство и основните му характеристики – за
всяка нощувка, ако има разлика в категорията
на местата за настаняване; когато мястото
на настаняване се намира на територията
на друга държава – членка на Европейския
съюз, информацията следва да включва съответната туристическа класификация съгласно
правилата в съответната приемаща държава;
6. предвидените хранения, включени в
туристическото пътуване;
7. минималния брой участници, когато
такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на
потребителя, когато този брой не е набран;
8. общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и
здравните изисквания, свързани с пътуването;
9. наименование на заст рахователната
компания, с която е сключен договорът за
застраховка „медицински разходи при болест
и злополука на туриста“ по чл. 72, ал. 1;
10. вида на използваните транспортни
средства;
11. размера на паричната сума или процента
от цената, който трябва да бъде преведен по
сметка, и срока за изплащане на остатъка;
12. невключените в цената такси, данъци
и други разходи, които подлежат на покритие
от потребителя на място;
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13. наименование на застрахователната
компания, с която е сключен договорът за
застраховка по чл. 97, ал. 1;
14. възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване
на разходите в случай на отказ от пътуване
от страна на потребителя и на разходите за
съдействие, включително при репатриране,
както и за случаите на злополука, болест
или смърт.
(2) Предоставената от туроператора пряко
или чрез туристически агент информация
по ал. 1 трябва да бъде ясна, точна, пълна,
четливо изписана и не трябва да въвежда в
заблуждение потребителя.
(3) Туроператорът е обвързан с изложеното в информацията по ал. 1 и не може да я
променя, освен в случаите, когато:
1. изрично е предвидена възможност за
извършване на промени в нея и потребителят
е уведомен писмено за тях преди сключването
на договора;
2. промените са направени по писмено
споразумение между страните.
(4) Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди
сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация
за паспортния и визовия режим и сроковете за
получаване на необходимите документи, както
и информация за медицинските и здравните
изисквания, свързани с пътуването и престоя.
Чл. 81. (1) Туроператорът пряко или чрез
туристическия агент трябва да предостави в
писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване.
(2) Писмената форма се смята за спазена, ако информацията е публикувана на
интернет страницата на туроператора и/или
туристическия агент и туроператорът и/или
туристическият агент е уведомил потребителя,
че информацията е поместена на интернет
страницата или е изпратена по електронен
път до потребителя на посочен от него адрес
на електронната му поща.
(3) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 86, ал. 1 не се
прилага при извършване на резервации и
сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.
Чл. 82. (1) С договора за организирано
път у ване т у роператорът се задъл жава да
предостави туристическо пътуване с обща
цена на потребителя срещу заплащане на
определена цена.
(2) Договорът за организирано пътуване
се сключва в писмена форма и екземпляр от
него се предоставя на потребителя.
(3) Договорът трябва да съдържа:
1. дата и място на сключването;
2. фирма, седалище, адрес на управление,
ЕИК, регистрационен номер на туроператора
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и/или туристическия агент, както и име, адрес
и данни от личния документ на потребителя;
3. вида на използвания транспорт – въздушен, наземен, воден, като се посочи видът
на транспортното средство – самолет – чартърен или редовен, автобус, кораб – име,
националност, принадлежност и класа, друг
вид транспорт, плавателно средство и други;
4. маршрута на пътуването, начален пункт,
час и място на тръгване, очаквано време на
пристигане в крайния пункт, час и сборно
място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност
на престоя;
5. местоположение и вид на туристическите обекти, когато в цената на пътуването
са включени и цените на билетите за посещението им;
6. местоположение, вид и категория на
местата за настаняване и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;
7. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията,
включени в туристическото пътуване;
8. посещения, пътувания, трансфери и други
услуги, включени в общата цена;
9. специални изисквания на потребителя,
предявени от него преди сключването на
договора, за които е постигнато съгласие от
страните по договора;
10. обща цена, обявена в левове, на всички
услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на
плащане;
11. възможност за промяна на цената,
реда и начина, по който тя се преизчислява
в случаите по чл. 88, ал. 1;
12. краен срок, в който потребителят има
право да се откаже от договора, без да дължи
неустойка и обезщетение, както и срок, в който
потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва
своето пътуване на трето лице;
13. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от
договора след срока по т. 12;
14. минимален брой участници, ако такъв
е необходим за осъществяване на пътуването,
и краен срок за уведомяване на потребителя,
когато този брой не е набран и пътуването
може да бъде отменено;
15. изисквания за формата, начините и
сроковете, при които потребителят има право
да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;
16. фирма и адрес на застрахователя, с който
туроператорът е сключил застрахователния
договор по чл. 97, ал. 1.
(4) Писмената форма се смята за спазена
и когато договорът е бил сключен чрез изпращане на подписан от страните екземпляр
по електронна поща в подходящ формат, ус-
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тановяващ надлежното му подписване, или
подписан по електронен път, ако страните
по договора притежават електронен подпис.
(5) Договорът за организирано пътуване
може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано
на интернет страницата на туроператор или
туристически агент, чрез поставяне на маркер
в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“
и при спазване на съответните изисквания на
Закона за електронната търговия и на Закона
за защита на потребителите.
(6) Когато предмет на договора е организирано детско и ученическо туристическо
пътуване с обща цена, броят на нощувките
се определя в съответствие с чл. 84.
(7) Туроператорът не може да се позовава
на липсата на реквизит на договора.
(8) Договорът съдържа информация за
съществените елементи на сключената задължителна застраховка „медицински разходи при
болест и злополука на туриста“ за пътувания
извън страната.
(9) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на потребителя
оригинал на застрахователната полица по
застраховка „медицински разходи при болест
и злополука на туриста“ преди началото на
пътуването.
(10) Туроператорът е длъжен да съхранява
сключените от него или чрез туристически
агент договори за организирано пътуване за
срок три месеца от датата на сключването им.
Чл. 83. С договора за организирано детско
и ученическо туристическо пътуване с обща
цена туроператорът и превозвачът се задължават да предприемат пътувания само през
светлата част на денонощието.
Чл. 84. В случай че организираното детско
и ученическо туристическо пътуване с обща
цена се извършва с автобусен превоз, на децата
и учениците се осигурява не по-малко от 8
часа нощувка на денонощие в категоризирано
място за настаняване.
Чл. 85. Договорът за организирано пътуване
не може да съдържа неравноправни клаузи
по смисъла на чл. 143 от Закона за защита
на потребителите.
Чл. 86. (1) Туроператорът пряко или чрез
туристическия агент е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма след
сключването на договора, но не по-късно от
7 работни дни преди началото на пътуването,
информация за:
1. името или фирмата, адреса и телефонния
номер на свой представител в посещаваното
място, а при липса на представител – данни
за установяване на контакт с организациите в
посещаваното място, които могат да окажат
съдействие на потребителя при възникване на
затруднение; когато няма такава организация,
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на потребителя се предоставя телефонен и факс
номер или адрес на електронна поща за връзка
с туроператора или туристическия агент;
2. времето и местата на междинните спирания и връзки;
3. ви да на използва н и т е т ра нспор т н и
средства;
4. застраховките, свързани с изпълнението
на договора.
(2) Когато периодът между сключването
на договора и началната дата на пътуването
е по-кратък от 7 работни дни, информацията
по ал. 1 се предоставя при сключването на
договора.
(3) При пътуване в чужбина на малолетни
или непълнолетни лица туроператорът пряко
или чрез туристическия агент в срока по ал. 1
предоставя на родител, настойник или попечител информация, която дава възможност за
пряк контакт с малолетния или непълнолетния
или с отговарящото за него лице на мястото
на пребиваването му.
Чл. 87. Информацията по чл. 80, ал. 1 и 4,
чл. 81, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 и договорът по чл. 82
трябва да се предоставят на български език.
Ч л. 88. (1) Цената на организи раното
пътуване не може да се увеличава освен в
случаите, когато това е предвидено изрично в
договора, и при условие че договорът определя
начина на изчисляване на промяната в цената
и изменението се дължи единствено на:
1. увеличаване стойността на транспортните
разходи, в т. ч. на горивото;
2. увеличаване размера на такси, свързани
с ползвани услуги по договора, като летищни,
пристанищни и други такси;
3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
(2) Цената не може да се увеличава 20 дни
преди началната дата на пътуването.
(3) Увеличението на цената трябва да бъде
икономически обосновано и да съответства
на изменените разходи.
(4) Цената на организираното пътуване
може да се намалява.
Чл. 89. (1) Когато туроператорът промени
значително някоя от основните клаузи на
договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за
промяната в двудневен срок от настъпването
є, но не по-късно от 10 дни преди началната
дата на пътуването. Потребителят може да:
1. приеме промените, което се удостоверява
с допълнително писмено споразумение към
договора, което уточнява тяхното отражение
върху цената, или
2. се откаже от договора, без да дължи
неустойка или обезщетение.
(2) Увеличаване на цената с повече от 5
на сто се смята за значителна промяна на
договора.
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(3) Потребителят уведомява за решението
си туроператора или туристическия агент в
срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната
дата на пътуването.
(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да
избира една от следните възможности:
1. да приеме друго пътуване от същото
или по-високо качество, когато туроператорът
или туристическият агент е в състояние да
му предложи такова, или
2. да приеме т у ристическо път уване с
обща цена от по-ниско качество, като в този
случай туроператорът или туристическият
агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и
предложеното пътуване, или
3. да му бъдат възстановени платените
от него суми по договора в 7-дневен срок от
датата, на която туроператорът е получил
уведомлението за отказ.
(5) В случаите по ал. 1 и 4 потребителят
има право да предяви иск за обезщетение за
всички имуществени и неимуществени вреди,
причинени от неизпълнението или неточното
изпълнение на договора.
Чл. 90. (1) Когато туроператорът отмени
организираното път уване преди неговото
започване по причина, която не се дължи
на потребителя, последният има правата по
чл. 89, ал. 4. В тези случаи потребителят има
и правата по чл. 89, ал. 5, освен:
1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване
на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете,
определени в договора, или
2. ако отмяната на пътуването се дължи
на непреодолима сила.
(2) Дублирането на резервации не се смята
за непреодолима сила.
(3) Когато потребителят се откаже от организираното пътуване преди неговото започване
по собствена причина, туроператорът има
право да удържи неустойка само в случай,
че размерът є е изрично посочен в договора
за организирано пътуване.
Чл. 91. (1) Потребителят може да прехвърли
правата и задълженията си по договора на
трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като
предварително уведоми за това туроператора
или туристическия агент в срок, определен
в договора.
(2) Потребителят, който прехвърля своите
права и задължения, и лицето, на което се
прехвърля пътуването, са солидарно отговорни
пред туроператора или туристическия агент
за заплащане на общата цена по договора и
на разходите, свързани с прехвърлянето.
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Чл. 92. (1) Потребителят уведомява в найкратък срок доставчика на услугите и тур
оператора или туристическия агент за всяко
неточно изпълнение на договора, установено
от него по време на пътуването и престоя.
Уведомяването трябва да се направи в писмена
или друга подходяща форма, включително чрез
факс, електронна поща или друго техническо
средство, което дава възможност то да бъде
възпроизведено.
(2) Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен
представител са длъжни в най-кратък срок
от подаване на рекламацията да предприемат
необходимите мерки за удовлетворяване на
потребителя.
Чл. 93. (1) Туроператорът носи отговорност
за всяко неизпълнение и неточно изпълнение
на своите задължения по договора независимо
от това, дали тези задължения следва да бъдат
изпълнени от него или от негови контрагенти.
(2) Туроператорът може да предяви иск
срещу своите контрагенти при неизпълнение
или неточно изпълнение на задълженията по
сключения между тях договор.
(3) Туроператорът не носи отговорност за
вреди, причинени от неизпълнение или от
неточно изпълнение на договора, които се
дължат на:
1. поведението на потребителя;
2. действия на трето лице, несвързано с
изпълнението на договора, които не могат да
се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което
не може да се предвиди или избегне от страна
на туроператора или неговите контрагенти
при добросъвестно изпълнение на техните
задължения.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие
на потребителя.
Чл. 94. (1) В договора за организирано
пътуване може да се уговори горна граница
на отговорността на туроператора за вреди,
причинени на потребителя вследствие на
неизпълнение или неточно изпълнение на
договора. Горната граница на отговорността
на туроператора, уговорена между страните,
не може да надхвърля трикратния размер на
цената на пътуването.
(2) Когато отговорността на контрагентите
на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на
услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България,
договорът за организирано пътуване може да
предвиди ограничаване на отговорността на
туроператора в съответствие с разпоредбите
на тези договори.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат
в случаите на телесна повреда.
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(4) Извън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се
включват клаузи, които освобождават тур
оператора от отговорността му по чл. 93, ал. 1.
Чл. 95. (1) Когато по време на пътуването не
бъде изпълнена значителна част от услугите по
договора или туроператорът установи, че няма
да е в състояние да изпълни значителна част
от тези услуги, той е длъжен да предприеме
всички подходящи мерки за продължаване на
пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и да го обезщети
при наличие на разлика между уговорените и
действително предоставените услуги.
(2) В случай че туроператорът не предприеме подходящи мерки за продължаване на
пътуването, потребителят може да предяви
иск за обезщетение на направените от него
допълнителни разходи и други вреди.
(3) Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по ал. 1 или те не се приемат
от потребителя поради основателна причина,
туроператорът е длъжен да:
1. осигури транспорт до началния пункт на
пътуването или до друго договорено място, без
това да е свързано с допълнителни разходи за
потребителя, и
2. обезщети потребителя за нанесените вреди.
Чл. 96. Отделното фактуриране на различните елементи от уговореното с договора организирано туристическо пътуване с обща цена не
освобождава туроператора или туристическия
агент от задълженията им по този закон.
Раздел III
Застраховка „Отговорност на туроператора“
Чл. 97. (1) Туроператорът ежегодно сключва
договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател по
смисъла на Кодекса за застраховането.
(2) При първоначална регистрация в регистъра на туроператорите и туристическите
агенти договорът за задължителна застраховка
се сключва и представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма не по-късно
от 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация.
(3) Договорът за задължителна застраховка
не може да съдържа клаузи, които изключват
или ограничават правата на потребителя по
този раздел.
Чл. 98. (1) Задължителната застраховка по
чл. 97, ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително
при неплатежоспособност и несъстоятелност.
(2) Застраховката по ал. 1 трябва да покрива:
1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на
пътуването, в случай че то не се осъществи
не по вина на потребителя;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени
само част от услугите, уговорени в договора;
3. разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.
(3) Застраховката по ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени вреди
на потребители по договори за организирано
туристическо пътуване с обща цена, сключени
и заплатени в периода на нейното действие,
включително и при прекратяването на договора за застраховка.
(4) При настъпване на застрахователно събитие в случаите, когато туристически агент е
продал туристическо пътуване, организирано
от туроператора по ал. 1, и е възстановил
на потребителите сумите по ал. 2, т. 1 и 2,
туристическият агент встъпва в правата на
потребителите на застрахователни услуги към
застрахователя по договора за застраховка.
Чл. 99. (1) Договорът за застраховка се
сключва за срок една година и се подновява
или се сключва нов договор не по-късно от
30 дни преди датата на изтичането му.
(2) В случай на прекратяване на договора
за застраховка преди изтичане на срока му
регистрираното лице е длъжно да сключи нов
договор за застраховка и да го представи на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма не по-късно от 7 дни от прекратяването му.
(3) Туроператорът представя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма копие
от договора за застраховка по ал. 1 в 14-дневен
срок от сключването или подновяването му.
(4) Условията и редът за сключване на
застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 се
определят с наредба, приета от Министерския
съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) С наредбата по ал. 4 се уреждат и
застрахователното покритие, лимитите на
отговорност и начинът на определяне на застрахователната сума.
Чл. 100. (1) Туроператорът пряко или чрез
туристически агент предоставя на потребителя сертификат, издаден от застрахователя,
удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка.
(2) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя
сертификата по ал. 1 преди сключването на
договора за организирано пътуване с обща цена
и преди заплащането на цената или авансово
плащане от потребителя, но не по-късно от 7
дни преди началото на пътуването.
(3) Когато туроператорът пряко или чрез
туристическия агент не представи на потребителя сертификата по ал. 1, потребителят
има право да се откаже от договора, без да
дължи неустойка или обезщетение.
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(4) Отказът на потребителя по ал. 3 трябва
да е направен писмено пред туроператора
или туристическия агент преди началото на
пътуването.
Чл. 101. (1) Сертификатът трябва задължително да съдържа и следната информация
на български и на английски език:
1. предмет на застраховката;
2. наименование, регистрационен номер,
седалище, адрес на управление и телефон на
туроператора;
3. номер и дата на застрахователната полица;
4. номер и дата на издаване на сертификата;
5. период на валидност на застраховката;
6. наименование, седалище на управление,
адрес и телефон на застрахователя;
7. застрахователно покритие;
8. застрахователна сума;
9. срок и начин за предявяване на претенцията на потребителя към застрахователя;
10. срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя;
11. подпис и печат на застрахователя;
12. подпис и печат на туроператора.
(2) Сертификатът може да съдържа и друга
полезна за потребителя информация, отнасяща се до сключения договор за застраховка.
Чл. 102. При поискване от страна на потребителя туроператорът или туристическият
агент е длъжен да му представи документа за
платена застрахователна премия или негово
копие.
Чл. 103. (1) При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да
обезщети потребителя, осъществил връщането си до началния пункт на пътуването със
собствени средства, в рамките на договорния
лимит на отговорност. Обезщетението трябва
да покрива направените от потребителя разходи за връщането, включително необходимите
подслон и храна за времето на принудителния
му престой.
(2) Потребителят сам определя начина, по
който ще извърши връщането си до началния
пункт на пътуването, като спазва условията
на пътуване, предвидени в договора за туристическо пътуване с обща цена.
Чл. 104. (1) Когато пътуването вече е започ
нало и туроператорът не изпълни задължението си да върне потребителя до началния
пункт на пътуването, застрахователят може
да осигури заплащането на контрагентите и
доставчиците на разходите, свързани с престоя и връщането на потребителя от мястото
на пребиваването му до началния пункт на
пътуването, включително за подслон и храна
за времето на принудителния му престой.
(2) В сл у ча я по а л. 1 заст раховател ят
определя начина, по който ще се извърши
вр ъща не т о на по т реби т ел я до нача л н и я
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пункт на пътуването, като зачита правата на
потребителя и спазва условията, предвидени
в договора за организирано пътуване.
(3) Туроператорът, контрагентът му или
потребителят писмено уведомява застрахователя за връщането до началния пункт на
пътуването.
Чл. 105. (1) Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването
на обстоятелства, които биха могли да доведат
до настъпване на застрахователното събитие,
да уведоми застрахователя и да му предостави
информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му, както
и да му оказва необходимото съдействие.
(2) Уведомяването и предоставянето на
информацията по ал. 1 се извърша писмено
с копие до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 106. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава
потребителя от правото му да претендира
обезщетението по съдебен ред.
(2) Ако претенцията е предявена по съдебен ред, туроператорът е длъжен да иска
привличането на застрахователя в процеса.
(3) Потребителят може да предяви претенциите си направо срещу застрахователя.
Чл. 107. Спогодба между туроператор и
потребител, претърпял вреди, има действие
за застрахователя, ако той я одобри.
Чл. 108. (1) Застрахователното обезщетение
по застраховката по този раздел се плаща от
застрахователя, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов
представител.
(2) В случаите, когато имуществената отговорност на туроператора се определя от съда,
след влизането в сила на съдебното решение
правоимащите задължително представят на
застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите,
както и заверени преписи от изпълнителните
листове.
Чл. 109. Обезщетението по застраховката
се определя и изплаща от застрахователя в
срок до 15 дни, след като туроператорът и/
или увреденият потребител са представили
всички поискани от застрахователя документи, свързани с установяването на събитието
и размера на вредите.
Раздел IV
Мерки за гарантиране правата на хората с
увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт
Чл. 110. (1) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват
предприемането на необходимите мерки в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г. относно правата на хората с уврежда-
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ния и на хората с ограничена подвижност при
пътувания с въздушен транспорт, наричан по
нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2006“.
(2) Туроператорите и туристическите агенти
предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с
Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.
относно правата на пътниците в автобусния
т ранспор т и за изменение на Регламен т
(ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 181/2011“, по отношение на лица с
увреждания или с ограничена подвижност с
цел пътуване с автобус.
(3) Когато предприетите мерки не са съобразени с регламента по ал. 1, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат
да претендират обезщетение за причинените
им вреди. Искът за обезщетение се предявява
срещу туроператора или туристическия агент
пред съответния съд.
Г л а в а

о с м а

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Раздел I
Хотелиерска и ресторантьорска дейност
Чл. 111. (1) Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България
се извършва само в категоризирани по този
закон туристически обекти.
(2) Категоризацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете
обекти и категории, посочени в този закон.
(3) За предоставяне на туристически услуги
на деца и ученици под формата на детски лагер
категоризираните по този закон туристически обекти следва да спазват изискванията
за детски лагер, посочени в наредбата по
чл. 79, ал. 5.
Чл. 112. Разпоредбите на този раздел не
се прилагат за:
1. хотелиерство, извършвано в ротели,
ботели и флотели;
2. ресторантьорство, извършвано на борда
на кораби, самолети или влакове.
Чл. 113. (1) Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон или е юридическо лице, което има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. не е в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование
и езикова квалификация, като за управленския
персонал се изисква и стаж.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

(2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи
за гости може да извършва и лице, което не
е търговец по смисъла на Търговския закон,
когато те са част от обитаваното от него
жилище.
Чл. 114. Лицата, извършващи хотелиерство
и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект,
на който е издадено временно удостоверение
за открита процедура по категоризиране;
2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно
наредбата по чл. 121, ал. 5;
3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 и
следната информация:
а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;
б) работното време на т у рист и ческ и я
обект – за заведенията за хранене и развлечения;
в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.
Чл. 115. Лицата, извършващи хотелиерство,
са длъжни да:
1. обявяват цените на нощувките и на
другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите
място в близост до рецепцията;
2. обявяват цените така, че те да бъдат
лесно разбираеми, да са четливо изписани и
да не въвеждат потребителите в заблуждение;
3. обявяват цените задължително в левове,
а при необходимост и в друга валута, при
спазване изискванията на чл. 3, ал. 4;
4. спазват българското законодателство,
уреждащо престоя на туристи на територията
на Република България.
Чл. 116. (1) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за
настанените туристи, за гражданството им
и за броя на реализираните от тях нощувки.
(2) Образец на регистъра по ал. 1 се утвърж дава от минист ъра на икономиката,
енергетиката и туризма и се публикува на
интернет страницата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни ежемесечно
да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез
справка-декларация.
(4) Образецът на справката-декларация по
ал. 3 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.
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(6) За броя на реализираните нощувки,
посочени в справката-декларация по ал. 3, се
дължи туристически данък при условията и по
реда на Закона за местните данъци и такси.
Чл. 117. (1) Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската
продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни
цени и грамажи.
(2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да
бъдат предоставени на всеки потребител преди
поръчката и при представяне на сметката.
(3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език.
(4) Обявените цени в лист-менюто и в
карт-менюто са с еднакъв размер за всички
туристи, определен при спазване изискванията
на чл. 3, ал. 4.
(5) За всяка продажба на туристическа
услуга задължително се издава фискален бон
съгласно Закона за данък върху добавената
стойност.
Чл. 118. Лицата, извършващи хотелиерство
или ресторантьорство, могат да сключват договори с регистрирани туроператори и туристически агенти, с хотелиери и ресторантьори,
извършващи дейност в категоризирани туристически обекти, и с лицензирани превозвачи.
Раздел II
Категоризиране на места за настаняване и
прилежащи към тях заведения за хранене
и развлечения, самостоятелни заведения за
хранене и развлечения, туристически хижи и
прилежащите към тях заведения за хранене
Чл. 119. (1) Местата за настан яване и
прилежащите към тях заведения за хранене
и развлечения, самостоятелните заведения за
хранене и развлечения, туристическите хижи,
туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране
по този закон независимо от вида на тяхната
собственост и начина на управлението им.
(2) На категоризиране по този закон подлежат и заведенията за хранене и развлечения,
разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.
Чл. 120. Не подлежат на категоризиране
по този закон:
1. заведения за хранене и развлечения,
разположени в учебни и лечебни заведения,
както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители
и за които няма осигурен свободен достъп за
външни посетители;
2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или
обособени с до 12 места за сядане части от
търговски обекти;
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3. обособени като места за хранене части
от помещения или дворове на категоризирани
къщи за гости, стаи за гости и хостели, където
се предлага домашно приготвена храна само
на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом,
ловна хижа и ловен заслон.
Чл. 121. (1) Местата за настаняване са два
класа – „А“ и „Б“. Местата за настаняване
и заведенията за хранене и развлечения се
категоризират в следните категории: „една
звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири
звезди“ или „пет звезди“.
(2) Видовете места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и техните
характеристики се определят с наредбата по
ал. 5.
(3) На място за настаняване може да бъде
определена само една категория, независимо
от броя на сградите, които го образуват, и
капацитета му.
(4) Заведенията за хранене и развлечения,
прилежащи към местата за настаняване, може
да получат категория, различна от тази на
мястото за настаняване, като разликата между
тях е не повече от една звезда.
(5) Изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
и редът за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване
на определената им категория се определят
с наредба, приета от Министерския съвет.
(6) Наредбата по ал. 5 съдържа и всички
образци на заявления, формуляри и справки,
които се отнасят за местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения.
Чл. 122. (1) Туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите
спални и прилежащите към тях заведения за
хранене се категоризират в следните категории: „един еделвайс“, „два еделвайса“ и „три
еделвайса“.
(2) Видовете туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални
и прилежащите към тях заведения за хранене
и техните характеристики се определят с
наредбата по ал. 4.
(3) Заведенията за хранене, прилежащи
към туристическите хижи, могат да получат
категория, различна от тази на туристическата
хижа, като разликата между тях е не повече
от „един еделвайс“.
(4) Изиск вани я та к ъм т у рист и ческ и те
хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях
заведения за хранене и редът за определяне на
категория, отказ, прекратяване и понижаване
на определената им категория се определят
с наредба на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

(5) Наредбата по ал. 4 съдържа и всички
образци на заявления, формуляри и справки,
които се отнасят за туристически хижи и
прилежащите към тях заведения за хранене.
Чл. 123. (1) Местата за настаняване клас
„А“ се категоризират в следните категории:
1. хотели – „една звезда“, „две звезди“, „три
звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. мотели – „една звезда“, „две звезди“ или
„три звезди“;
3. апартаментни туристически комплекси – „две звезди“, „три звезди“, „четири
звезди“ или „пет звезди“;
4. вилни селища – „три звезди“, „четири
звезди“ или „пет звезди“;
5. туристически селища – „две звезди“,
„три звезди“ или „четири звезди“;
6. вили – „три звезди“, „четири звезди“ или
„пет звезди“.
(2) Местата за настаняване клас „Б“ се
категоризират в следните категории:
1. семейни хотели – „една звезда“, „две
звезди“ или „три звезди“;
2. хостели – „една звезда“, „две звезди“
или „три звезди“;
3. пансиони – „една звезда“ или „две звезди“;
4. почивни станции – „една звезда“, „две
звезди“ или „три звезди“;
5. стаи за гости – „една звезда“, „две звезди“
или „три звезди“;
6. апартаменти за гости – „една звезда“,
„две звезди“ или „три звезди“;
7. къщи за гости – „една звезда“, „две звезди“ или „три звезди“;
8. бунгала – „една звезда“, „две звезди“
или „три звезди“;
9. къмпинги – „една звезда“, „две звезди“
или „три звезди“.
Чл. 124. Прилежащите към места за настаняване и самостоятелните заведения за
хранене и развлечения се категоризират в
следните категории:
1. ресторанти – „една звезда“, „две звезди“,
„три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
2. заведения за бързо обслужване – „една
звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
3. питейни заведения – „една звезда“, „две
звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
4. кафе-сладкарници – „една звезда“, „две
звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или
„пет звезди“;
5. барове – „една звезда“, „две звезди“, „три
звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.
Чл. 125. (1) Туристическите хижи се категоризират в следните категории: „един
еделвайс“, „два еделвайса“ и „три еделвайса“.
(2) Туристическите учебни центрове се
категоризират в следните категории: „два
еделвайса“ и „три еделвайса“.
(3) Туристическите спални се категоризират
в следните категории: „един еделвайс“, „два
еделвайса“ и „три еделвайса“.
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Чл. 126. Прилежащите към туристически
хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене се
категоризират в следните категории:
1. туристическа столова – категория „един
еделвайс“ и „два еделвайса“;
2. туристически бюфет – категория „един
еделвайс“ и „два еделвайса“;
3. туристическа столова със сервитьорско
обслужване – категория „два еделвайса“ и
„три еделвайса“.
Чл. 127. Минист ърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на
ЕККСТО определя категорията на:
1. местата за настаняване:
а) хотели – категория „три звезди“, „четири
звезди“ и „пет звезди“, и прилежащите към
тях заведения за хранене и развлечения;
б) апартаментни туристически комплекси – всички категории, съгласно чл. 123,
ал. 1, т. 3;
в) вилни селища – всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4;
г) туристически селища – всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5;
д) ви л и – вси чк и кат ег ори и, с ъгласно
чл. 123, ал. 1, т. 6;
2. самостоятелните заведения за хранене
и развлечения – категория „четири звезди“ и
„пет звезди“;
3. туристическите хижи, туристическите
учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене – всички категории, съгласно чл. 125 и 126.
Чл. 128. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО определя категорията на:
1. местата за настаняване, както следва:
а) хотели – категория „една звезда“ и „две
звезди“, и прилежащите към тях заведения за
хранене и развлечения;
б) мотели – всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2;
в) семейни хотели – всички категории,
съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1;
г) хостели – всички категории, съгласно
чл. 123, ал. 2, т. 2;
д) пансиони – всички категории, съгласно
чл. 123, ал. 2, т. 3;
е) почивни станции – всички категории,
съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4;
ж) стаи за гости – всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5;
з) апартаменти за гости – всички категории,
съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6;
и) къщи за гости – всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7;
к) бунгала – всички категории, съгласно
чл. 123, ал. 2, т. 8;
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л) къмпинги – всички категории, съгласно
чл. 123, ал. 2, т. 9;
2. самостоятелните заведения за хранене
и развлечения – категория „една звезда“, „две
звезди“ и „три звезди“;
3. заведенията за хранене и развлечения,
разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид,
съгласно чл. 124.
Чл. 129. (1) Лицето, което ще извършва
хотелиерство или ресторантьорство в места
за настаняване и в заведения за хранене и
развлечения, или упълномощено от него лице
подава до съответния категоризиращ орган
заявление за категоризиране по образец, към
което прилага:
1. декларация по образец за регистрация
в търговския регистър с посочване на ЕИК
или копия от документи, удостоверяващи, че
лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейкия съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната
и езиковата квалификация на персонала в
обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи
образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия
обект, съгласно изискванията на наредбата
по чл. 121, ал. 5;
5. формуляр по образец за определяне на
категорията;
6. копия на документите за собственост на
обекта или копие от договора за наем или от
друг договор, от който е видно, че са налице
условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при
спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение
за ползване на повърхностен воден обект и
свидетелство за годност – за заведенията за
хранене и развлечения, разположени върху
понтони или върху закотвени в близост до
брега плавателни съдове;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости
или къщи за гости, или упълномощено от
него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към
което прилага:
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1. формуляр по образец за определяне на
категорията;
2. копие на документа за собственост на
обекта или копие от договора за наем или от
друг договор, от който е видно, че са налице
условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това
лице е различно от собственика на обекта;
3. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство
или ресторантьорство в туристически хижи,
туристически учебни центрове, туристически
спални и прилежащи към тях заведения за хранене, или упълномощено от него лице подава
до министъра на икономиката, енергетиката
и туризма заявление за категоризиране по
образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация
в търговския регистър с посочване на ЕИК
или копия от документи, удостоверяващи, че
лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. формуляр по образец за определяне на
категорията;
4. копия на документите за собственост
на обекта или удостоверение от публичния
регистър на спортните обекти и обектите за
социален туризъм по чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта;
5. копие на договор за наем или на друг
договор, от който е видно, че са налице условия
лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 с приложените
към тях документи се подават до съответния
категоризиращ орган.
(5) Документи по ал. 1, 2 и 3, представени
на чужд език, трябва да бъдат придружени с
официален превод на български език.
Чл. 130. (1) Съответната ЕККТО разглежда
заявленията и приложените към тях документи
в 14-дневен срок от датата на постъпването
им и след като констатира, че представените
документи съответстват на изискванията на
чл. 129, ал. 1, 2 или 3, се произнася по тях
с мотивирано предложение до съответния
категоризиращ орган или до оправомощено
от него длъжностно лице да открие проце-
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дурата по категоризиране на туристическия
обект и да издаде временно удостоверение
за откритата процедура по категоризиране.
(2) В случай на констатирана непълнота
или нередовност на представените документи
по чл. 129, ал. 1, 2 и 3 съответната експертна
комисия по категоризация на туристически
обекти в срок 10 работни дни от датата на
заседанието писмено уведомява заявителя и
определя 14-дневен срок от получаване на
уведомлението за отстраняването им. Срокът
по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.
(3) Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите
и/или нередовностите не бъдат отстранени,
съответният категоризиращ орган със заповед
отказва определяне на вид и категория на
обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.
(4) Временното удостоверение за открита
процедура по категоризиране, с изключение
на случаите по чл. 131, е със срок на валидност, както следва:
1. за туристически обекти, подлежащи на
категоризиране от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с изключение на
обектите по чл. 3, ал. 2, т. 3 – четири месеца;
2. за туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални
и прилежащите заведения за хранене към
тях – 6 месеца;
3. за туристически обекти, подлежащи на
категоризиране от кметовете на общини – два
месеца.
(5) В срока по ал. 4 на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО
се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието
му с изискванията за заявената категория.
(6) За проверката по ал. 5 се съставя констативен протокол, който съдържа предложение
за определяне или за отказ за определяне на
вид и категория на туристическия обект.
(7) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа
на предложението на ЕККТО в съответния
срок по ал. 4 определя вида и категорията на
обекта и издава удостоверение за определена
категория или със заповед мотивирано отказва
определянето на категория.
(8) Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в
сроковете, предвидени за заявената категория
на съответното място за настаняване.
(9) Отказът по ал. 3 и 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 131. (1) За туристически обекти със
сезонен режим на работа, когато в срока на
издаденото временно удостоверение за открита
процедура по категоризиране на обекта не е
извършена проверка на място за съответстви-
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ето му с изискванията за заявената категория,
по причина, която не се дължи на хотелиера
или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.
(2) Съответната ЕККТО преценява срока
по ал. 1 конкретно за всеки случай.
(3) Категоризиращият орган по предложение на съответната ЕККТО със заповед определя срока по ал. 1 и издава ново временно
удостоверение с актуален срок на валидност.
Чл. 132. (1) На категоризираните места за
настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни
заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и
туристически спални и прилежащите към тях
заведения за хранене се издава категорийна
символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела,
които се поставят на видно място в обекта.
(2) Категорийната символика по ал. 1 е
унифицирана и се издава по образец, утвърден
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
(3) Категорийната символика се получава
лично или чрез упълномощен представител от
заявителя, който при получаването є прилага
копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) Надписите за вида, наименованието и
категорията на туристическите обекти по ал. 1
не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
Чл. 133. (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения
за хранене и развлечения, самостоятелните
заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите
към тях заведения за хранене се определя
на базата на съответствие с минималните
задължителни изисквания за изграж дане,
о бза веж да не и обору д ва не, о б с л у ж ва не,
предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени
в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в
наредбата по чл. 122, ал. 4.
(2) Срокът на издаденото удостоверение за
определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока
на удостоверението за обектите, разположени
върху понтон, което е със срок, съответстващ
на срока на действие на разрешителното.
(3) В срок до три месеца преди изтичането
на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията
на обекта или да получи категория, различна
от определената му до момента, както и да
заплати такса за извършване на проверка на
място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

(4) В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му
срок, категорията на обекта се прекратява с
изтичането на срока. В този случай за същия
обект нова категория може да бъде определена
по реда на чл. 129 и 130.
(5) Документът за платена такса и декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се
подават до съответния категоризиращ орган
на място, по пощата или по електронен път.
(6) Служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно
на общината, извършват проверка на място в
туристическия обект за цялостно съответствие
на обекта с изискванията за декларираната
категория. При констатирано съответствие
на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се
продължава срокът на досегашната категория
на обекта или се определя нова категория.
(7) За определената категория на обекта
по ал. 6 се издава ново удостоверение, което
се получава от лицето след връщане на пред
ходно издаденото.
(8) В случай на промяна на категорията на
обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.
Чл. 134. (1) Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено
от него лице може да подаде до съответния
категоризиращ орган заявление за промяна
на категорията на туристическия обект в повисока от определената му по реда на чл. 129.
(2) На лицето по ал. 1 не се издава временно удостоверение за открита процедура
по категоризиране.
(3) Изда дено то у достоверение запазва
своето действие до издаването на новото
удостоверение за категория.
(4) При получаване на новото удостоверение
лицето по ал. 1 връща предходно издаденото.
(5) В случай че лицето по ал. 1 заяви промяна на категорията на туристическия обект в
по-ниска от определената му категория и към
заявлението по ал. 1 приложи декларация, с
която да удостовери, че вписаните данни в
Националния туристически регистър за него и
за обекта не са променени, в 14-дневен срок от
постъпването на заявлението по предложение
на съответната ЕККТО на лицето се издава
ново удостоверение за категория съгласно
искането му.
(6) За промяната по ал. 5 се събира такса
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 135. (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения
за хранене и развлечения, самостоятелните
заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи и прилежащите към тях заведения
за хранене се понижава при неизпълнение
на изискванията за определената категория.
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(2) Понижаването на категорията на обекта
е принудителна административна мярка и
се прилага със заповед на категоризиращия
орган по решение на ЕККСТО, съответно на
ОЕККТО.
(3) Заповедта на категоризиращия орган
по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното
изпълнение, освен ако съдът определи друго.
Чл. 136. (1) Действието на удостоверението
за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление
на лицето, извършващо дейност в обекта, за
определен срок, в рамките на съответната
година.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до съответния категоризиращ орган.
(3) Срокът по ал. 1 не може да бъде подълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.
(4) Причините и срокът, за който се иска
спирането, се посочват в заявлението по ал. 1.
(5) Срокът на спирането на действието на
удостоверението за категория се отразява в
Националния туристически регистър.
(6) За периода на спиране на действието
на удостоверението за категория съответното
лице няма право да извършва дейност в обекта.
Чл. 137. (1) Категорията на местата за
настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите
учебни центрове, туристическите спални и
прилежащите към тях заведения за хранене
се прекратява:
1. с изтичането на срока на определената
категория;
2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия
обект – с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице,
извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на
категорийната символика на туристическия
обект лицето, извършващо дейност в него,
не се яви за получаването є, а за сезонните
обекти – в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна
на категорията на обекта – с получаване на
новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера
или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия
обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или
преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията
за определената категория;
10. при неизпълнение на задълженията по
чл. 116, ал. 1 и 3.
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(2) В случаите по ал. 1 категорията на
туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) След прекратяване на категорията на
туристически обект издаденото удостоверение
се обезсилва. Нова категория на обекта се
определя по реда на чл. 129.
(4) Заповедта на категоризиращия орган
по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното
изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(5) При п рек ратя ва не кат ег ори я та на
обекта категоризиращият орган предприема
съответни действия за публично оповестяване
на прекратяването чрез средствата за масово
осведомяване.
Г л а в а

д е в е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СПА И УЕЛНЕС УСЛУГИ. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ (МЕДИКЪЛ
СПА), СПА, УЕЛНЕС И ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ
Чл. 138. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице издава сертификат
на прилежащите към места за настаняване
и самостоятелните центрове в курортна и
градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни,
СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги,
по реда на този закон.
(2) Право да използват в наименованието си
абревиатурата „СПА“, съответно обозначенията „балнеолечебен (медикъл СПА)“, „уелнес“
и „таласотерапия“ или да предоставят услуги,
обединени под наименованията „балнеолечебни“ или „СПА/уелнес услуги“, посочени в
рекламни брошури, листовки или на интернет
страници, имат само лицата, извършващи
дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за „балнеолечебен (медикъл
СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“
или „таласотерапевтичен център“ по реда на
този закон.
(3) Условията и редът за сертифициране
на центровете по ал. 2, изискванията към
персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят с
наредба, издадена съвместно от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
министъра на здравеопазването.
(4) Центровете по ал. 2 полу чават съответни я сертификат при съответствие с
м и н и ма л н и т е за д ъ л ж и т ел н и изиск ва н и я
за изграждане, обзавеждане и оборудване,
обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала,
посочени в наредбата по ал. 3.
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(5) Наредбата по ал. 3 съдържа и всички
образци на заявления и справки, които се
отнасят за центровете по ал. 2.
Чл. 139. Сертифицирането на центровете по
чл. 138, ал. 1 се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на
балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтични услуги, повишаване
качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване сигурността
на потребителите на тези услуги.
Чл. 140. (1) Предоставянето на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по този
закон центрове се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон или е юридическо лице, което има
право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. не е в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование,
професионална, езикова квалификация и стаж;
4. има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация
и стаж;
5. е осигу рило подходящи помещения,
обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3.
(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник
подава заявление по образец до министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, към
което прилага:
1. копия на документи, удостоверяващи,
че лицето има право по силата на друг закон
да извършва стопанска дейност – за лицата,
които не са търговци, включително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. копие на документа за собственост на
центъра или от договора за наем или от друг
договор, от който е видно, че на лицето са
му предоставени права за ползване върху
помещенията;
4. документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация;
5. справка за персонала – по образец;
6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажа на лицето – управител на
обекта, съгласно изискванията на наредбата
по чл. 138, ал. 3;
7. декларация, че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и
условия за предоставяне на съответните услуги
за заявения за сертифициране обект съгласно
изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
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8. изрично пълномощно в оригинал, когато
заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане
на документите за сертифициране съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 141. (1) Заявлението и приложените
към него документи се разглеждат в 14-дневен
срок от датата на постъпването им.
(2) В случай на констатирана непълнота
или нередовност на представените документи
по ал. 1 на заявителя се дава 14-дневен срок
за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира
да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(3) Ако в указания срок от получаване на
уведомлението по ал. 2 заявителят не отстрани
непълнотите или нередовностите, министърът
на икономиката, енергетиката и туризма или
оправомощено от него длъжностно лице със
заповед отказва издаването на сертификат.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него
заместник-министър в срока по ал. 1 въз
основа на представените документи издава
сертификат или мотивирано отказва сертифицирането на обекта.
(5) Отказът по ал. 3 и 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 142. (1) На сертифицираните центрове
се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат
и табела, които се поставят на видно място
в обекта.
(2) Категорийната символика по ал. 1 е
унифицирана и се издава по образец, утвърден
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
(3) Категорийната символика се получава
лично или чрез упълномощен представител от
заявителя, който при получаването є прилага
копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) Надписите за вида, наименованието и
категорията на туристическите обекти по ал. 1
не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
(5) Сертификатът е валиден за срок 5 години, считано от датата на издаването му.
(6) Подновяване на сертификата се допуска
преди изтичане на срока по ал. 5.
(7) Сертифицираните центрове, както и
лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват
в предназначения за това регистър. Регистърът
е публичен и е част от Националния туристически регистър.
(8) При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра по ал. 7, които налагат издаването на нов сертификат, той се издава по
заявление на вписаното лице, което се подава
в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
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(9) За отразяване на промяна във вписаните обстоятелства се събира такса съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 143. (1) Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават
от регистъра и сертификатът се обезсилва
със заповед на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или на оправомощено
от него длъжностно лице при:
1. изтичане на срока;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
3. прекратяване на юридическото лице,
извършващо дейност в туристическия обект;
4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
5. промяна на вида на туристическия обект;
6. системни нарушения на изискванията за
съответния вид обект, посочени в наредбата
по чл. 138, ал. 3;
7. неподаване в срок на за явление по
чл. 142, ал. 8.
(2) След прекратяване действието на сертификата нов сертификат се издава по реда
на чл. 140 и 141.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на незабавно
изпълнение. Обжалването на заповедта не
спира нейното изпълнение, освен ако съдът
постанови друго.
Г л а в а
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ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Чл. 144. (1) Заявленията за регистрация за
извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 и
за сертифициране на туристически обекти по
чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към
тях сканирани документи, може да се подават
и по електронен път.
(2) Заявленията и уведомленията следва
да са подписани с квалифициран електронен
подпис от заявителя. За заявител се смята
лицето, от името на което е извършено електронното изявление.
(3) На интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на интернет страницата на съответната
община се публикува електронният адрес,
на който могат да се изпращат заявленията.
(4) Електронното изявление се смята за
получено, ако от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно
от общината, потвърдят получаването му.
Потвърждаване на получаването се извършва
в срок до 5 работни дни.
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ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИК АТИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИК АТИ
Чл. 145. (1) Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност, на удостоверение за определен вид
и категория на туристически обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3 и на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 се издава при
унищожаване или загубване на първоначално
издаденото удостоверение или сертификат по
заявление по образец, подадено от съответните
титуляри на изгубените документи.
(2) Към заявлението заявителят прилага
декларация за обстоятелствата по ал. 1.
(3) За издаването на дубликат се заплаща
такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Г л а в а
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ЕКСКУРЗОВОДИ, ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ
И СКИ УЧИТЕЛИ
Чл. 146. (1) За упражняване на професиите „екскурзовод“, „планински водач“ и „ски
учител“ е необходимо съответното лице да
притежава правоспособност за извършване
на дейността и да бъде вписано в съответния
регистър – част от Националния туристически регистър. Ски учителите упражняват
професията си само чрез ски училището, към
което са наети.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра
на образованието, младежта и науката и
минист ъра на физическото възпитание и
спорта определя с наредби образованието,
практическата подготовка и професионалната
квалификация, необходими за придобиване
на правоспособност за упражняване на професиите по ал. 1.
Чл. 147. (1) Лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите по
чл. 146, ал. 1, подават заявление по образец
до министъра на икономиката, енергетиката
и туризма за вписване в съответния регистър.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ, удостоверяващ придобитата
правоспособност;
2. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е
приложимо;
3. декларация за свободно упражняване
на професията и/или копие на договор за
упражняването є;
4. документ за платена такса за вписване
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(3) Заявлението по ал. 1 заедно с приложените документи може да се подава и по
електронен път по реда на чл. 144.
(4) В съответния регистър по чл. 146, ал. 1
се вписват:
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1. имената и данните за контакт на екскурзовода, планинския водач, ски учителя;
2. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;
3. начинът на упражняване на професията;
4. извършените промени във вписаните
обстоятелства.
(5) При промяна на вписаните по ал. 4
обстоятелства съответните лица са длъжни в
7-дневен срок от настъпването є да я заявят
за отразяване в регистъра.
(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице със заповед заличава вписаното по ал. 1 лице от съответния регистър
по чл. 146, ал. 1:
1. по искане на вписаното лице;
2. при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;
3. при неупражняване на професията в
продължение на две години.
(7) Заповедта по ал. 6, т. 2 и 3 подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи
на предварително изпълнение. Обжалването
на заповедта не спира нейното изпълнение,
освен ако съдът постанови друго.
(8) Лицата, заличени на основание ал. 6,
т. 3 от съответния регистър по чл. 146, ал. 1,
могат да заявят ново вписване, но не по-рано
от 6 месеца от датата на заличаването им.
Чл. 148. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено от
него длъжностно лице издава на вписаното
в съответния регистър по чл. 146, ал. 1 лице
съответна идентификационна карта.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава образците на
идентификационните карти по ал. 1 за всяка
от професиите по чл. 146, ал. 1. Картите трябва
да дават възможност за ясна идентификация
чрез снимка и най-малко две имена на съответния екскурзовод, планински водач или
ски учител, а за ски учителя – и посочване
на ски училището, в което е нает.
(3) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице издава дубликат по
заявление на лицето по чл. 146, ал. 1.
Ч л. 149. Екск у рзоводи те, п ланинск и те
водачи и ски учителите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно
място идентификационната си карта по чл. 148,
ал. 1 по начин, който да осигурява във всеки
един момент идентификацията по смисъла на
чл. 148, ал. 2.
Чл. 150. Екскурзоводът, планинският водач
и ски учителят носят имуществена отговорност
за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона
за задълженията и договорите.
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СКИ ПИСТИ. ВИДОВЕ. ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл. 151. (1) Територията на ски пистите
независимо от собствеността є – държавна,
общинска или частна, е общодостъпна и
обучение по снежни спортове на нея могат
да предлагат само ски училища с правоспособни ски учители, вписани в Националния
туристически регистър.
(2) За части от територията на ски пистите достъпът може да бъде ограничен само
в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
защитени територии и обекти, при опасност
за здравето или живота на хората, както и в
други случаи, определени със закон.
(3) Ограничението по ал. 2 е допустимо и
в случаите, когато това е необходимо за обработка на ски пистите, в извънработно време на
лифтовите и влековите съоръжения, както и
за провеждане на състезания или други мероприятия, които с оглед естеството си налагат
ограничаване на ползването на ски пистата.
(4) На ски пистите не се допуска ползването на моторни превозни средства или други
средства, които не са ски или сноуборд, с
изключение на такива, които се използват
от лицето по чл. 157, ал. 1 за обработка на
пистите, за осигуряване на реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация,
както и такива, които се използват от лицата,
ангажирани с планинско спасяване и/или
медицински екипи.
Чл. 152. (1) Ползването на т у ристическите обекти – ски писти, и предоставянето
на туристически услуги на територията им
трябва да бъде обезопасено и информационно
обезпечено.
(2) Видовете ски писти по ал. 1 са:
1. за алпийски ски и сноуборд – обособен,
сигнализиран и обезопасен наклонен планински терен за състезателно или любителско
каране на ски и сноуборд;
2. за ски бягане – обособено, обезопасено и
сигнализирано планинско трасе за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции
или любителско ски бягане;
3. детски ски зони;
4. снежни паркове.
Чл. 153. (1) Ски пистите могат да бъдат
самостоятелни или организирани в ски зона
с определени граници, която да обхваща ски
писти с различна сложност и предназначение,
връзките между тях, трасета и въжени линии
за превоз на хора.
(2) Ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци
за придвижване на туристите, трябва да са
обезопасени и информационно обезпечени.
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Чл. 154. (1) Изискванията за обезопасеност
и информационна обезпеченост по чл. 152,
ал. 1 и чл. 153, ал. 2 са:
1. определяне степента на сложност на
ски пистата според характера и профила на
терена, която да е оповестена по подходящ
начин на туристите:
а) зелена – за начинаещи;
б) синя – лека писта;
в) червена – средна писта;
г) черна – трудна писта;
2. поставяне на видно място на територията на ски пистата, както и в местата за
настаняване, разположени в непосредствена
близост до съответната писта, на задължителни
правила за безопасно поведение на туристите
скиори, определени с наредбата по чл. 159;
3. предотвратяване ползването на ски пистата едновременно за ски, шейни, туристи и
други, както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи от необособени
за целта места;
4. предотвратяване движението на превозни средства по пистите през времето, когато
те са отворени, с изключение на превозните
средства за поддържане на пистата и спасителни акции, при наличие на необходимата
сигнализация;
5. поддържане на територи ята на ск и
пистата;
6. поддържане на интернет страница с
информация за курорта, за ски пистите (опи
сание, дължина, сложност, обслужване), за
съоръженията (вид, дестинация и дължина),
за услугите и атракциите и друга информация;
7. поставяне на информационни и предупредителни знаци и сигнали и указателни
табели на територията на ски пистата съгласно
изискванията на наредбата по чл. 159.
(2) Кметът на съответната община или
съвместно кметовете на съответните общини,
на чиято територия е планинският курорт, със
заповед утвърждават правила за осигуряване
спазването на обществения ред на територията
на ски пистите – част от съответния курорт,
и осигуряват контрол по спазването им.
(3) Контролът по ал. 2 се извършва и от
ски патрул.
Чл. 155. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма създава със заповед
Комисия за определяне вида на ски пистите
съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 и тяхната безопасност, наричана по-нататък „комисията“.
(2) Дейността и организацията на работа на
комисията се уреждат с правилник, издаден
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определя
съставът на комисията, в която се включват
представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Българ-
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ската федерация „Ски“ и на Националното
професионално сдружение на ски учителите
и ски училищата.
(4) По преценка на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в състава на
комисията може да бъдат включени и други
експерти в областта на снежните спортове.
(5) Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило искане до министъра
на икономиката, енергетиката и туризма от
собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото
към ски пистата съоръжение.
Чл. 156. Поддръжката на територията на
ски писта по чл. 154, ал. 1, т. 5 включва извършване на следните дейности през летния,
съответно зимния сезон:
1. рекултивация на терена: затревяване
на оголени у частъци, косене, почистване
от храстовидна растителност, отстраняване
на камъни, скални парчета, дънери, дупки
и други неравности, причинени от порои и
ерозия, отводняване, дрениране, изграждане
на укрепителни шкарпи;
2. снегоутъпкване, създаване на изкуствен
сняг, поставяне на постоянни и временни
ограждения, обезопасявания.
Чл. 157. (1) Собственикът или лицето, на
което са предоставени права за ползване
върху прилежащото към ски писта съоръжение – влек и/или лифт (кабинков или седалков), предоставя услугата ползване на въжени
линии и е длъжно да изпълнява или да осигури
изпълнението на изискванията на чл. 154.
(2) На територията на ски зона може да
се предоставят следните допълнителни туристически услуги:
1. обучение по снежни спортове (ски училище);
2. наем на специализирана ски и сноуборд
екипировка;
3. сервизно обслужване на екипировка;
4. занимания за деца в обособена детска
ски зона и/или снежен парк.
(3) Заниманията за деца по ал. 2, т. 4 и
използването на ски пистите и съоръженията
към тях от деца се организират при спазване
изискванията на наредбата по чл. 79, ал. 5.
Чл. 158. (1) На територията на ски пистите
следва да бъде подсигурено извършването на
спасителни дейности.
(2) В цената на картата за ползване на съоръжението може да се включи и планинска
застраховка.
Чл. 159. Министерският съвет приема наредба за обезопасяването и информационната
обезпеченост на ски пистите в Република
България, както и за определяне правилата за
безопасност върху територията на ски пистите
и ски зоните и за организацията на работата
на ски патрулите.
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ПЛАЖОВЕ. ВИДОВЕ. ПОЛЗВАНЕ И
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
Чл. 160. (1) Ползването на туристическите
обекти – плажове, и предоставянето на туристически услуги на територията им следва
да бъде обезопасено, информационно осигурено и при спазване на съответните здравни
изисквания.
(2) Плажовете по ал. 1 са:
1. плажове към естествени водни обекти:
морски, речни и езерни;
2. плажове към изкуствени водни обекти:
язовирни и към плувни басейни.
(3) Собствениците или лицата, на които са
предоставени права за ползване върху плажове, са длъжни да осигурят обезопасяването
на плажа, информационната обезпеченост и
спазването на здравните изисквания съгласно
норми, предвидени в наредбата по чл. 78а,
ал. 2 от Закона за здравето.
Чл. 161. (1) Областен управител, на чиято
територия се намират плажове по чл. 160,
ал. 2, създава със заповед комисия за водноспасителната дейност и безопасността на
плажовете, наричана по-нататък „комисията“.
(2) Дейността и организацията на работа на
комисията се уреждат с правилник, издаден
от областния управител.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определя
съставът на комисията, в която се включват
представители на областната администрация и
по един представител на регионалните здравни инспекции, общинската администрация,
на чиято територия е плажът, и областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи.
(4) Към състава на комисията за областите
с прилежащи морски плажове се включват
и представители на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
(5) По преценка на съответния областен
управител в състава на комисията може да
бъдат включени и други представители на
централни и местни държавни органи.
(6) Ежегодно, в периода април – октомври
областните управители на областите Добрич,
Варна и Бургас предоставят на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
ежемесечни справки и информация относно
общото състояние, резултатите от извършените проверки, направените препоръки,
наложените санкции и други на морските
плажове, намиращи се на територията на
съответната област.
Чл. 162. Комисията извършва контрол за
спазване изискванията на наредбата по чл. 78а,
ал. 2 от Закона за здравето, включително:
1. извършва проверка на състоянието на
плажовете преди сезона за къпане и представя на областния управител резултатите и
заключенията от нея;
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2. извършва оценка на риска на плажовете
и препоръчва на собствениците или лицата с
предоставени права за ползването им степента
на обезопасяването им.
Чл. 163. Ежегодно до 30 април областните управители или оправомощени от тях
длъжностни лица, на чиято територия са
плажовете, издават заповед за забранените и
разрешените за къпане плажове въз основа на
заключенията по чл. 162, т. 1 на комисията.
Чл. 164. Министерск и ят съвет приема
наредба за правилна и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСК А
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 165. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма и председателят на
Националния статистически институт разработват и поддържат Единна система за
туристическа информация, която включва
Националния туристически регистър, туристическа информация и статистически данни
за туризма в съответствие с изискванията
на статистическата служба на Европейския
съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.
(2) Министерският съвет приема наредба
за организацията на Единната система за
туристическа информация по предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и председателя на Националния
статистически институт.
Чл. 166. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води и
поддържа Национален туристически регистър,
който съдържа информация за:
1. вписаните туроператори и туристически
агенти:
а) номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ
правото да се извършва такава дейност;
б) вида на туристическите дейности;
в) фирмата, седалището и адреса на управление на вписаното лице;
г) адреса на офисите за упражняване на
дейността, телефона, факса, електронната
поща, интернет страницата;
д) електронния адрес на интернет страницата за извършване на дейността по електронен път;
е) адреса за кореспонденция на територията
на страната с всички държавни институции,
както и телефона, факса, адреса на електронна поща;
ж) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава – членка на Европейския съюз;
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з) имената на лицето/лицата с право да
управляват и/или представляват вписаното
лице;
и) имената на лицето с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;
к) номера на заповедта на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма или на
оправомощено от него длъжностно лице за
регистрация, за прекратяване или за заличаване на регистрацията;
л) номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 98, ал. 1, име на
застрахователя, срок на валидност на застраховката и застрахователната сума;
м) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;
н) номера на издадения дубликат на удостоверението за регистрация;
2. категоризираните места за настаняване
и прилежащите към тях заведения за хранене
и развлечения, самостоятелните заведения за
хранене и развлечения, туристическите хижи,
туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват
дейност в тях:
а) номера на удостоверението;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефона, факса;
д) категорията на обекта;
е) капацитета на обекта – брой стаи/апартаменти/студиа и брой легла; съответно: брой
места на открито и на закрито;
ж) фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта;
з) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга
идентификация, използвана в съответната
държава – членка на Европейския съюз, на
собственика на обекта;
и) наименованието, седалището и адреса
на управление, единния идентификационен
код, данъчния или регистрационния код или
друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на Европейския съюз,
на лицето, извършващо хотелиерство или
ресторантьорство в обекта, телефона, факса,
адреса на електронната поща;
к) датата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категорията;
л) датата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който
се спира;
м) входящия номер на заявлението за определяне на категория;
н) номера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията,
за отказ, за понижаване или прекратяване на
категорията;
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о) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;
п) издадения дубликат на удостоверението
за категория;
3. организациите за управление на туристическите райони:
а) наименованието, седалището и адреса на
организацията, телефона, факса, електронната
поща, интернет страницата;
б) предмета на дейност;
в) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
организацията;
г) номера на заповедта на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма за вписване на организацията в регистъра;
4. туристическите сдружения:
а) наименованието, седалището и адреса
на сдружението, телефона, факса, адреса на
електронната поща, интернет страницата;
б) вида на сдружението;
в) съд, номера на делото, партидата, регистъра, том и страница по съдебната регистрация
на сдружението, единния идентификационен
код, регистрационния номер в регистъра към
Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва дейност в обществена полза;
г) имената, телефона, факса и адреса на
електронната поща на лицата, представляващи
сдружението;
д) вида и поименния състав на управителния орган;
е) броя на членуващите в сдружението
организации и лица;
5. туристическите информационни центрове:
а) правно-организационната форма;
б) местонахождението на туристическия
информационен център;
в) имената на лицето, управляващо туристическия информационен център;
г) телефона, факса и адреса на електронната поща на туристическия информационен
център;
д) предлагани допълнителни туристически
услуги;
6. сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични
центрове:
а) номера на сертификата;
б) срока на сертификата;
в) вида на обекта;
г) наименованието на обекта;
д) адреса, телефона, факса и адреса на
електронната поща на обекта;
е) наименованието, седалището и адреса
на управление, единния идентификационен
код, съответно – името и постоянния адрес
на собственика на обекта, телефона, факса,
адреса на електронната поща;
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ж) наименованието, седалището и адреса
на управление, единния идентификационен
код, съответно – името и постоянния адрес
на лицето, на което са предоставени права
за ползване върху обекта, телефона, факса,
адреса на електронната поща;
з) входящия номер на заявлението за получаване на сертификат;
и) номера на заповедта на министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма за
издаване на сертификат, за отказ или за заличаване на сертификата;
к) наложените санкции по този закон;
л) издаден дубликат на сертификата;
7. правоспособните екскурзоводи, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт – адрес, телефон, адрес на електронна
поща на съответния екскурзовод, езици, на
които ще практикува професията си, начин на
упражняване, номер на идентификационната
му карта и заповед за заличаване;
8. правоспособните планински водачи,
включени в списък, съдържащ име, данни за
контакт – адрес, телефон, адрес на електронна
поща на съответния планински водач, начин
на упражняване на професията, номер на
идентификационната му карта и заповед за
заличаване;
9. правоспособните ски учители, включени в
списък, съдържащ име, данни за контакт – адрес, телефон, адрес на електронна поща на
съответния ски учител, ски училището, чрез
което ще упражнява професията си, номер
на идентификационната му карта и заповед
за заличаване.
(2) В Националния туристически регистър
в отделен раздел се вписват лицата, подали
заявления за регистрация, категоризация и
за сертификация, и се описват броят и видът
на приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията
и се отбелязва движението на преписката за
вписване в регистъра и за издаване на удостоверение/сертификат.
(3) В Националния туристически регистър
се водят всички изменения на вписаните
обстоятелства.
(4) Вписването в Националния туристически регистър се извършва при спазване
изискванията на Закона за защита на личните
данни.
Чл. 167. (1) Кметовете на общини се задължават да водят регистър по реда на наредбата
по чл. 165, ал. 2 на всички категоризирани от
тях на територията на общината туристически
обекти и да предоставят информация относно
вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в
30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.
(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част
от Националния туристически регистър.
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Чл. 168. (1) Вписванията в регистрите по
чл. 166, ал. 1 и чл. 167 се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
или от оправомощено от него длъжностно
лице, съответно от кмета на общината или
от оправомощено от него длъжностно лице
служебно.
(2) При промяна на вписаните обстоятелства в регистрите по ал. 1 вписаното лице
подава заявление по образец до министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване
на промяната в съответните законови срокове
от настъпването є.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
документи, удостоверяващи настъпилата промяна, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата
съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
Чл. 169. (1) При промяна на собствеността
върху категоризирани места за настаняване
и прилежащи към тях заведения за хранене
и развлечения, самостоятелни заведения за
хранене и развлечения, туристически хижи и
прилежащите към тях заведения за хранене
или при промяна на собствеността върху
сертифицирани обекти лицето, придобило
собствеността, подава заявление по образец
и изиск уемите док у менти до съответни я
категоризиращ или сертифициращ орган за
отразяване на променените обстоятелства в
съответните регистри.
(2) При промяна на лицето, извършващо
дейност в категоризирани и сертифицирани
туристически обекти по ал. 1, лицето, което
ще извършва дейност, подава заявление по
образец и изискуемите документи до съответния категоризиращ или сертифициращ орган
за отразяване на променените обстоятелства
в съответните регистри.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 определената
категория на туристическия обект, съответно
издаденият сертификат, се запазва.
Чл. 170. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице изисква оперативна
статистическа информация за аналитични
и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически
дейности, от лицата, упражняващи дейност
в категоризирани туристически обекти, от
държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да
предоставят.
(2) При поискване от страна на лицата по
ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него
длъжностно лице е длъжно да им предостави
аналитична туристическа информация.
(3) Министерството на вътрешните работи
предоставя ежемесечно на Министерството
на икономиката, енергетиката и т у ризма
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гранична статистика за влизанията на чуждестранни граждани в Република България и
за пътуванията на български граждани с цел
туризъм в чужбина.
(4) Събирането на статистическата информация от страна на Главна дирекция „Гранична
полиция“ се извършва по служебен път, без
да се изисква от преминаващите българската
граница лица да попълват други документи
или формуляри освен тези, свързани с митническия контрол.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а
КОНТРОЛ

Чл. 171. (1) Контролът по спазването на
закона и по издадените въз основа на него
нормативни актове се осъществява от:
1. министъра на икономиката, енергетиката
и туризма;
2. Комисията за защита на потребителите;
3. областните управители;
4. кметовете на общини;
5. председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Органите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 са длъжни
да координират дейността си по този закон с
контролни органи по други закони.
Чл. 172. Длъжностни лица, оправомощени
от органите по чл. 171, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5,
и комисиите по чл. 161, ал. 1, създадени от
областните управители, имат право:
1. да извършват проверки на място и по
документи;
2. на свободен достъп в подлежащите на
контрол туристически обекти;
3. да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
контролираните лица, като не разгласяват
информацията, представл яваща слу жебна
или търговска тайна, станала им известна
при или по повод изпълнение на служебните
им задължения;
4. да дават задължителни предписания за
отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа
на него нормативни актове;
5. да привличат експерти в съответната
област, когато за проверката се изискват
специални знания или умения.
Чл. 173. (1) Длъжностни лица, оправомощени от председателя на Комисията за защита
на потребителите, имат право:
1. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този
закон или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, въвеждащо
изискванията на Директива на Съвета 90/314/
ЕИО за туристическите пътувания с обща
цена, независимо от формата на документа;
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2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1, които са
му известни.
(2) Комисията за защита на потребителите
има право да:
1. разпореди писмено на нарушителя да
преустанови нарушението по ал. 1, т. 1;
2. изиска от нарушителя да декларира, че
ще преустанови нарушението по ал. 1, т. 1 и
ако е необходимо, да го задължи да направи
декларацията обществено достояние;
3. разпореди прекратяване или забрана
на всяко нарушение по ал. 1, т. 1 и ако е
необходимо, да направи разпореждането за
прекратяване или забраната на нарушението
обществено достояние.
Чл. 174. По време на извършването на контрола, свързан с определянето на категория
на туристически обект, длъжностни лица,
оправомощени от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и от кметовете на
общини, съставят констативни протоколи.
В протоколите се отразяват констатираните
факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за
отстраняването им.
Чл. 175. (1) При констатирани нарушения
на изискванията на закона и на наредбите,
приети и издадени по прилагането му, длъжностни лица, оправомощени от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, от
председателя на Комисията за защита на потребителите, от кметовете на общини, както
и комисиите по чл. 161, ал. 1 съставят актове
за установяване на извършено нарушение по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) За налагане на административни наказания министърът на икономиката, енергетиката
и туризма, председателят на Комисията за
защита на потребителите, областните управители, кметовете на общини и председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор издават наказателни
постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 176. Минист ърът на икономиката,
енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице със заповед:
1. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3 в случаите на неизпълнение на
изискванията на чл. 114, т. 2 по предложение
на Комисията за защита на потребителите;
към предложението се прилага цялата административна преписка по установяване на
съответното административно нарушение;
2. спира дейността на туроператор при
неизпълнение на задължението по чл. 105 до
обезщетяване на всички потребители.
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Чл. 177. (1) Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за
спазване изискванията на закона с изключение
на чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2:
1. на туроператорите и туристическите
агенти;
2. за категоризация на туристическите
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3;
3. за сертифициране на туристическите
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5;
4. на лицата собственици или с предоставени права за ползване върху прилежащото
към ски писта съоръжение;
5. на екскурзоводи, планински водачи и
ски учители.
(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите или оправомощени от него
длъжностни лица в резултат на контрола по
ал. 1:
1. прилага принудителна административна
мярка „временно затваряне на туристически
обект“ по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 и 7 при:
а) извършване на туроператорска и/или
туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
б) несключване на застрахователен договор
„Отговорност на туроператора“ от страна на
туроператора;
в) предоставяне на туристически услуги в
некатегоризиран туристически обект и в обект
със спряна категория – в случаите по чл. 136;
г) предоставяне на туристически услуги в
несертифициран туристически обект;
д) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ
за предоставяне на изисканите за проверката
документи;
2. уведомява министъра на икономиката,
енергетиката и туризма в случаите на системни
нарушения на изискванията по този закон и
на наредбите по прилагането му от страна на
туроператори и туристически агенти;
3. уведомява категоризиращия орган в
случаите по чл. 137, ал. 1, т. 7 – 10 за категоризираните туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 3, както и при прилагане на принудителната мярка по ал. 1, т. 1;
4. уведомява министъра на икономиката,
енергетиката и туризма в случаите на системни
нарушения на изискванията, посочени в наредбата по чл. 138, ал. 3, за сертифицираните
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5;
5. уведомява категоризиращия орган в
случаите на нарушения на изискванията на
чл. 114, т. 2 за категоризираните туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3;
6. уведомява министъра на икономиката,
енергетиката и туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по закона и наредбите
по чл. 146, ал. 2 от страна на екскурзоводи,
планински водачи и ски учители;
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7. може да изисква сведения, документи и
съдействие от други компетентни държавни
органи и лица.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 1 се прилага до отстраняване
на констатираното нарушение.
(4) Председателят на Комисията за защита
на потребителите в 7-дневен срок уведомява
категоризиращия орган за приложената принудителна административна мярка по ал. 2,
т. 1 за вписването є в съответния туристически регистър.
(5) Комисията за защита на потребителите
контролира изпълнението на задълженията на
туроператорите и туристическите агенти по:
1. Регламент (ЕО) № 1107/2006 в качеството є на национален орган, отговарящ за
изпълнението му;
2. Регламент (ЕС) № 181/2011.
Чл. 178. (1) Областните управители извършват контрол за спазване изискванията
на наредбата по чл. 160, ал. 3 чрез комисиите
по чл. 161, ал. 1.
(2) Областните управители в резултат на
контрола по ал. 1 налагат глоби и имуществени санкции и прилагат принудителна административна мярка „забрана за ползването
на плажа“.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2 се прилага до отстраняване на
констатираното нарушение.
Чл. 179. (1) Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията
на закона:
1. за категоризация на туристическите
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
2. за категоризираните от тях туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
3. по чл. 116, ал. 1 и 3 за всички места за
настаняване на територията на общината;
4. за спазване на правилата по чл. 154, ал. 2.
(2) Кметовете на общини в резултат на
контрола по ал. 1:
1. налагат глоби и имуществени санкции;
2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 и 2 в случаите по чл. 137, ал. 1;
3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 1 и 2 в случаите на неизпълнение на
изискванията на чл. 114, т. 2;
4. уведомяват министъра на икономиката,
енергетиката и туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и
3 за категоризираните от него туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3;
5. могат да изискват сведения, документи
и съдействие от други компетентни държавни
органи и лица;
6. уведомяват председателя на Комисията
за защита на потребителите в случаите на
констатирани нарушения в туристическите
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обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 за осъществяване
на туристическа дейност в некатегоризиран
туристически обект за прилагане на принудителната административна мярка „временно
затваряне на туристически обект“.
Чл. 180. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
извършва контрол за спазване изискванията
на наредбата по чл. 164.
(2) В резултат на контрола по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор налага глоби и
имуществени санкции и прилага принудителна
административна мярка „временно затваряне
на туристически обект“ в случаите, когато
нарушението застрашава живота и сигурността
на потребителите.
(3) Принудителната административна мярка по ал. 2 се прилага до отстраняване на
констатираното нарушение.
Чл. 181. Актовете за прилагане на принудителните административни мерки се издават,
обжалват и изпълняват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 182. (1) Който извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност без
удостоверение за регистрация или в случаите по чл. 65, без да уведоми предварително
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, се наказва с глоба в размер 5000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 15 000 лв., а
имуществената санкция е в размер 30 000 лв.
(3) Ако в резултат на нарушението по ал. 1
е причинена средна или тежка телесна повреда
на потребителите на предоставените услуги
или е настъпила смърт, установена с влязло в
сила решение или присъда на компетентния
съд, освен наказанието, съответно имуществената санкция по ал. 1 и 2, на виновните лица
се налага забрана за упражняване на дейност
по този закон за срок две години.
(4) Наказанието, съответно имуществената санкция по ал. 1, се налага и на лицето,
което при организиране на г ру пово и ли
индивидуално туристическо пътуване фактурира с отделни фактури предоставените
туристически услуги, посочени в § 1, т. 70 от
допълнителната разпоредба, които обхващат
непрекъснат период от време, или предоставените допълнителни туристически услуги в
комбинация с пътуване и нощувка.
Чл. 183. (1) На туроператор или туристически агент, който извършва туристическа
дейност в помещение, което не отговаря на
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изискванията по този закон, се налага имуществена санкция в размер 500 лв.
(2) За повторно нарушение имуществената
санкция е в размер 1000 лв.
(3) Не е налице нарушение по ал. 1, в
случай че лицето е получило удостоверение
за регистрация за извършване на съответната
дейност само по електронен път.
Чл. 184. (1) В случай че се извършва тур
операторска дейност от лице с функции за
управление на дейността, което не отговаря
на изискванията на този закон за образование, стаж и езикова квалификация, на туроператора се налага имуществена санкция в
размер 500 лв.
(2) За повторно нарушение имуществената
санкция е в размер 1000 лв.
Чл. 185. На туроператор или туристически
агент, който не постави удостоверението си
за регистрация на видно място в туристическия обект, се налага имуществена санкция
в размер 2000 лв.
Чл. 186. (1) На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята
дейност сключи договор с нерегистриран по
този закон туроператор или туристически
агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран или несертифициран
туристически обект, с нелицензиран превозвач
или застраховател, с екскурзоводи, планински
водачи и ски учители, се налага имуществена
санкция в размер 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в
размер от 5000 лв.
Чл. 187. На туроператор, който не издаде
или не предостави туристически ваучер на
туриста, се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 2000 лв.
Чл. 188. На туристически агент, който не
предостави туристически ваучер на туриста, се
налага имуществена санкция в размер 1000 лв.
Чл. 189. На туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се налага
имуществена санкция в размер 5000 лв.
Чл. 190. На туроператор, който издаде или
предостави туристически ваучер, несъдържащ
всички задължителни реквизити, се налага
имуществена санкция в размер от 500 до
1000 лв.
Чл. 191. На туристически агент, който
не издаде или не предостави резервационна
бланка на туриста, се налага имуществена
санкция в размер от 250 до 500 лв.
Чл. 192. На туристически агент, който издаде или предостави резервационна бланка,
несъдържаща всички задължителни реквизити, се налага имуществена санкция в размер
от 100 до 300 лв.
Чл. 193. На туроператор или туристически
агент, който извършва дейност в помещение, където се извършват и други дейности,
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несвързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги, се налага
имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 194. На туроператор или туристически
агент, който не предостави на потребителя
информацията по чл. 80, ал. 1 или 4, се налага имуществена санкция в размер от 500
до 1000 лв.
Чл. 195. На туроператор, който промени
условията на предоставената на потребителя
информация в нарушение на разпоредбата на
чл. 80, ал. 3, се налага имуществена санкция
от 500 до 1000 лв.
Чл. 196. (1) На туроператор или туристически агент, който не предостави в писмена
форма на потребителя всички условия на
договора преди неговото сключване, се налага имуществена санкция в размер от 500
до 1000 лв.
(2) Имуществената санкция по ал. 1 не се
налага в случаите по чл. 81, ал. 3.
Чл. 197. (1) На т у роператор, който не
сключи договор по чл. 82, ал. 1, се налага
имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) На туроператор, който сключи договор
по чл. 82, ал. 1, чието съдържание не съдържа
реквизитите по чл. 82, ал. 3, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
(3) На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 82, ал. 10, се налага имуществена
санкция в размер 1000 лв.
Чл. 198. На туроператор, който наруши
разпоредбата на чл. 83, се налага имуществена
санкция в размер 3000 лв.
Чл. 199. На туроператор, който наруши
разпоредбата на чл. 84, се налага имуществена
санкция в размер 3000 лв.
Чл. 200. На туроператор или туристически
агент, който не предостави на потребителя
в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди
началото на пътуването, информацията по
чл. 86, ал. 1, се налага имуществена санкция
в размер 500 лв.
Чл. 201. На туроператор или туристически
агент, който наруши разпоредбата на чл. 87, се
налага имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 202. На туроператор, който наруши
разпоредбата на чл. 88, се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 203. На туроператор, който не представи
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма копие на договора за застраховка по
чл. 97, ал. 1 в сроковете по чл. 100, се налага
имуществена санкция в размер 1000 лв.
Чл. 204. (1) На т у роператор, който не
уведоми писмено застрахователя с копие до
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при настъпване или узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до
настъпване на застрахователното събитие, се
налага имуществена санкция в размер 3000 лв.
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(2) На туроператор, който при настъпване
или узнаване на обстоятелства, които биха
могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, не предостави на застрахователя с копие до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма писмена информация
за контрагентите и доставчиците си или не
му оказва необходимото съдействие, се налага
имуществена санкция в размер 2000 лв.
Чл. 205. Налага се имуществена санкция
в размер от 2000 до 10 000 лв. на:
1. туроператор или туристически агент,
който не изпълни задълженията си по чл. 3
от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
2. туроператор или туристически агент,
който не изготви правила за безопасност и
ограничения и с това наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2006;
3. туроператор или туристически агент,
който не изпълни задължението си по чл. 4,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
4. туроператор или туристически агент,
който не представи информация за нужда от
оказване на помощ на лице с увреждане или
с намалена подвижност на летищен оператор
съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
5. туроператор или туристически агент,
който не изпълни задълженията си по чл. 5,
чл. 9, чл. 10, параграфи 2 и 5, чл. 11, параграфи 3 и 5, чл. 14, параграфи 3 и 4 и чл. 15
от Регламент (ЕС) № 181/2011.
Чл. 206. (1) Който предоставя туристически
услуги в некатегоризиран туристически обект
по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, се наказва с глоба в
размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до
10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000
до 8000 лв., а имуществената санкция – от
10 000 до 15 000 лв.
Чл. 207. (1) Който предоставя туристически
услуги в място за настаняване с временно
спряно действие на удостоверението за категория по чл. 136, ал. 1, се наказва с глоба от
500 до 5000 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица се налага имуществена
санкция от 1000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000
до 8000 лв., а имуществената санкция – от
10 000 до 15 000 лв.
Чл. 208. Хотелиер или ресторантьор, който
в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги, които не съответстват
на изискванията за определената категория, се
наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер
от 1000 до 3000 лв.
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Чл. 209. Който в категоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 не постави
информацията по чл. 114, т. 3 или я постави
не в указания вид, се наказва с глоба в размер
от 100 до 500 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 210. Хотелиер, който не изпълнява
задълженията си по чл. 115 или ги изпълнява
не по указания начин, се наказва с глоба в
размер от 200 до 2000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 211. На ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл. 117 или ги
изпълнява не по указания начин, се налага
имуществена санкция в размер от 500 до
2000 лв.
Чл. 212. На хотелиер или ресторантьор,
който сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с хотелиер
или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност или
с нелицензиран превозвач, се наказва с глоба
в размер 500 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер 3000 лв.
Чл. 213. (1) Хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на
реализираните от тях нощувки по чл. 116,
ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) Ако регистърът по ал. 1 се води не
по указания начин съгласно разпоредбата
на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва
с глоба в размер 500 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер до 3000 лв.
(3) Хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в
съответната община, се наказва с глоба в
размер 500 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер 3000 лв.
Чл. 214. Който не постави временното
удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за
туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и
3 на видно място в, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер от
500 до 1000 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
Чл. 215. На лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект по чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3 в нарушение на изискванията
на чл. 4, се налага глоба в размер от 100 до
500 лв. или имуществена санкция в размер
от 500 до 2000 лв.
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Чл. 216. (1) На лице, което извършва
дейност в несертифицирани обекти по чл. 3,
ал. 2, т. 5, се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в
двоен размер.
Чл. 217. На лице, което не постави сертификата за туристическия обект по чл. 3, ал. 2,
т. 5 на видно място в обекта, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
Чл. 218. Който не изпълни задължението си
за заявяване на настъпила промяна във вписаните в Националния туристически регистър
обстоятелства, се наказва с глоба в размер от
100 до 300 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 200 до 500 лв.
Чл. 219. (1) На лицата, упражняващи професията „екскурзовод“, „планински водач“ и
„ски учител“, без да са вписани в Националния
туристически регистър съгласно изискванията
на този закон, се налага глоба в размер 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 3000 лв.
Чл. 220. (1) На лицата, упражняващи професията „екскурзовод“, „планински водач“
и „ски учител“, без да носят съответната
идентификационна карта, се налага глоба в
размер 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 1000 лв.
Чл. 221. При недопускане на длъжностно
лице от контролните органи в подлежащите
на контрол обекти или при непредоставяне на
контролните органи на изискани документи
или информация съответното лице, извършващо дейност в обекта, се наказва с глоба от
500 до 2000 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
Чл. 222. На собственик или лице, на което
са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, което
не изпълнява задълженията по чл. 154, ал. 1,
се налага имуществена санкция в размер от
1500 до 5000 лв.
Чл. 223. На собственик или на лице, на
което са предоставени права за ползване
върху прилежащото към ски пистата съоръжение, за нарушения на наредбата по чл. 159
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв.
Чл. 224. Който след прилагане на принудителни административни мерки „временно
затваряне на туристически обект“ или „забрана
за ползването на плажа“ продължава да извършва съответната туристическа дейност в
обекта, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер
от 10 000 до 30 000 лв.
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Чл. 225. За неизпълнение на задълженията
за предоставяне на информация в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма по Единната система за туристическа
информация се налага глоба от 100 до 1000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 200
до 2000 лв.
Чл. 226. За неизпълнение на задълженията по чл. 3, ал. 4 се налага глоба от 100
до 1000 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция
в размер от 200 до 2000 лв.
Чл. 227. (1) Който не изпълни предписание
на компетентните органи по този закон, ако
не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 до 500 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – с глоба
от 500 до 1500 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице или едноличен търговец, се
налага имуществена санкция в размер от 500
до 1500 лв., а при повторно нарушение – от
1500 до 3000 лв.
Чл. 228. (1) За нарушения на правилата
по чл. 154, ал. 2 на виновните лица се налага глоба от 100 до 300 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 на
виновните лица се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в двоен размер.
Чл. 229. (1) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за
нарушения на наредбите по прилагането на
закона, за които не са предвидени санкции по
тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 1000 до
3000 лв.
Чл. 230. (1) Длъжностно лице, което не
изпълни задължение по този закон, се наказва
с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в двоен размер.
Чл. 231. (1) За неизпълнение на разпореждане по чл. 173, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на виновните лица се налага глоба от 250 до 1000 лв.,
а на едноличните търговци и юридическите
лица – имуществена санкция в размер от 500
до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 на
виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 232. (1) Актовете за установяване на
административните нарушения се съставят от
длъжностни лица, определени от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма,
от председателя на Комисията за защита на
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потребителите, от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор или от длъжностни лица от общинската администрация, определени от кмета
на съответната община.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, председателя на Комисията
за защита на потребителите, председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, областния управител и
кмета на общината или от оправомощени от
тях длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления
по смисъла на Закона за административните
нарушения и наказания, както и индивидуални административни актове по смисъла на
Административнопроцесуалния кодекс може
да се връчват на всяко физическо лице, което
се намира в туристическия обект и което е
в граждански или трудови правоотношения
с лицето, срещу което са издадени.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Турист“ е посетител, чийто престой е
най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация
и целта на посещението е туризъм, отдих,
спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения
на роднини и приятели, поклонничество,
участие в културно, конгресно, конферентно
или друго събитие. Не са туристи:
а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци;
б) хора, пътуващи по политически/професионални причини – мигранти, членове
на въоръжените сили, дипломати, персонал
от посолствата;
в) хора, пътуващи по политически/професионални причини – погранични работници,
сезонни работници, куриери;
г) хора, изпратени в чужбина от своята
компания или от своето правителство като
място на работа;
д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти.
2. „Екскурзиант“ е посетител, чийто престой е под 24 часа. Екскурзианти са еднодневните посетители, круизните посетители
и екипажите на превозни средства, но без
транзитно преминаващите пътници.
3. „Вътрешен туризъм“ са пътувания в рамките на страната на лица, които са постоянно
пребиваващи в нея.
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4. „Вход я щ т у риз ъм“ са п ът у ва н и я в
страната, извършвани от лица, които не са
постоянно пребиваващи в нея.
5. „Изходящ туризъм“ са пътувания на лица,
постоянно пребиваващи в страната, извън нея.
6. „Устойчив туризъм“ е всяка форма на
развитие, устройство или туристическа дейност, която съхранява и опазва дългосрочно
природните, културните и социалните ресурси
и допринася по положителен и балансиран
начин за икономическото развитие и благоденствието на хората, които живеят, работят
или пребивават в тези територии.
7. „Местно ту ристическо сдружение“ е
сдружение, което се създава за развитие и
реклама на туризма на територията на една
община и обединява лица, извършващи туристическа дейност или предоставящи допълнителни туристически услуги, както и други
лица, желаещи да допринесат за развитието
на туризма на съответната територия.
8. „Регионално туристическо сдружение“
е сдружение, което се създава за развитие
на туризма на територията на две и повече
съседни общини и обединява местни туристически сдружения, както и други организации, желаещи да допринесат за развитието на
туризма на съответната територия.
9. „Браншово туристическо сдружение“ е
сдружение, което се създава за развитие на
туризма на национално ниво и обединява
лица, извършващи определена туристическа
дейност.
10. „Продуктово туристическо сдружение“ е
сдружение, което се създава за развитието на
определен вид/видове туризъм на национално
ниво и обединява туристически сдружения
и лица, извършващи туристическа дейност.
11. „Професионално туристическо сдружение“ е сдружение на физически лица, упражняващи определена професия в сектора на
туризма, и на юридически лица, създадени
за предоставяне на допълнителни туристически услуги.
12. „Доказателства за редовен организационен живот на сдружението“ са документи и/или
декларирани обстоятелства за извършване на
ефективна обществена дейност за развитието
на туризма, което се преценява в зависимост
от предмета на дейност, съгласно устава на
сдружението и чл. 50.
13. „Туристическа дестинация“ е регламентирана съвкупност от икономически, социални
и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници,
с цел създаване, реализация и потребление на
стоки и услуги, формиращи атрактивността
на туристическия продукт (пакет) с устойчива
конкурентоспособност и ефективност.
14. „Туристически район“ е природно-социална система с устойчива йерархична пространствена структура (кластери) и граници,
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с висока степен на концентрация на ресурси
и материална база, в която се реализират
конкурентоспособни, ефективни и ефикасни
туристически политики.
15. „Туристическа атракция“ е природен,
културен или целенасочено създаден обект
от туристически интерес, най-често свързан с
природно, материално или нематериално културно наследство и/или историческо събитие,
или изкуствено създаден обект с развлекателна
цел, предоставящ услуги с познавателна или
образователна цел и/или възможности за
отдих или забавление.
16. „Национален курорт“ е селищно образувание с национално значение, определено
за такова с решение на Министерския съвет,
което задоволява възникнали курортни нужди
с национално значение, и може да е разположен
на територията на една или повече общини.
17. „Хотел“ е сграда или функционално
свързани сгради с минимум 15 стаи за настаняване, в която се предлагат основни и
допълнителни туристически услуги, свързани
с пребиваването на туристите. За хотели,
изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели
в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или
архитектурно значение се допуска броят на
стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът
разполага поне с едно заведение за хранене
и развлечения.
18. „Мотел“ е вид крайпътен хотел за
пребиваване и обслужване на автотуристи,
разположен извън населено място, до активен транспортен възел или автомагистрала.
Мотелът разполага поне с едно заведение за
хранене и развлечения.
19. „А пар тaмен тен т у рист и ческ и комплекс“ е:
а) жилищна сграда от апартаменти/студиа
или апартаменти/студиа и стаи, които се предоставят на туристи за нощувка от компания
за хотелски мениджмънт, или
б) самостоятелна териториално обособена
група от сгради с апартаменти/студиа или
апартаменти/студиа и стаи с изградена обща
инженерна и туристическа инфраструктура,
където се предлагат основни и допълнителни
туристически услуги, или
в) самостоятелна териториално обособена
група от апартаментен хотел/и и нискоетажни
масивни сгради от апартаменти/студиа или
апартаменти/студиа и стаи с изградена обща
инженерна и туристическа инфраструктура,
където се предлагат основни и допълнителни
туристически услуги.
Апартаментният туристически комплекс,
независимо от броя и вида на сградите, получава единна, обща категория за комплекса, като
разлика в категорията на различните обекти
в комплекса не се допуска. Апартаментният
туристически комплекс разполага поне с едно
заведение за хранене и развлечения.
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20. „Вилно селище“ е самостоятелна териториално обособена група от нискоетажни
масивни вили с изградена обща инженерна
и туристическа инфраструктура, в която се
предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от
най-малко 5 вили и има поне едно заведение
за хранене и развлечения.
21. „Туристическо селище“ е самостоятелна териториално обособена група от места
за настаняване с изградена обща инженерна
и туристическа инфраструктура, където се
предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от
най-малко 5 места за настаняване и има поне
едно заведение за хранене и развлечения.
22. „Вила“ е масивна сграда с ниска етаж
ност, притежаваща минимум: преддверие,
хол, две спални, кухненски бокс, трапезария,
санитарен възел, тераса и места за паркиране.
23. „Семеен хотел“ е сграда в архитектурен
стил, съответстващ на облика на селището
и/или обвързан с историята му, с капацитет
от 5 до 20 стаи за настаняване на туристи,
в която се извършва хотелиерска дейност.
Обектът се стопанисва от домакини или от
нает персонал, които предоставят персонално
обслужване на гостите. Семейният хотел има
поне едно заведение за хранене и развлечения.
24. „Хостел“ е сграда за нискобюджетно
настаняване, която е функционално обособена
като общежитие със самостоятелни стаи и/
или общи спални помещения – мъжки, женски
и/или смесени. Споделено се ползват санитарен възел, всекидневна, обзаведена кухня
с трапезария.
25. „Пансион“ е сграда, в която настаняването обикновено е за по-продължителен период от време, обзаведена с най-необходимите
мебелировка, съоръжения, съдове и прибори
за ползване и самостоятелно обслужване.
26. „Почивна станция“ е самостоятелно
място за настаняване с преобладаващи социални функции и с инфраструктура, предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и
други услуги.
27. „Къща за гости“ е сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на
облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум
10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи
помещения, като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място
за отдих в двора. Обектът се стопанисва от
домакини, които живеят в същата сграда или
в съседство и се грижат за обслужването и
изхранването (минимум закуска) на гостите
в условия, близки до домашните.
28. „Стаи за гости“ са до 5 стаи – само
стоятелни или в апартаменти, в една сграда,
предоставяни на туристи за нощувка.
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29. „Апартаменти за гости“ са самостоятелни апартаменти в една жилищна сграда,
предоставяни на туристи за нощувка.
30. „Бунгало“ е място за настаняване,
изградено от строителни констру к ции за
сезонна или целогодишна експлоатация, със
санитарен възел, без задължително изискване
за кухненски бокс.
31. „Къмпинг“ е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите
условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както
и за паркиране на автомобили и предлагане
на туристически услуги. На територията на
къмпинга може да се разполагат бунгала,
каравани (временно стационарно подвижно
(колесно) място за настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен
възел), други места за настаняване, хранене
и търговия.
32. „Ресторант“ е заведение, в което се
предлагат кухненска и сладкарска продукция,
алкохолни и безалкохолни напитки. Обслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори с използване на специални форми
на сервиране.
33. „Заведение за бързо обслужване“ е
заведение, в което се предлага ограничен
типизиран асортимент от кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти,
напитки – безалкохолни и алкохолни. Има
висока пропускателна способност. Самообслужването е основна форма на обслужване.
34. „Питейно заведение“ е заведение, в което
се предлага богат асортимент от алкохолни
и безалкохолни напитки и закуски към тях.
35. „Кафе-сладкарница“ е заведение за
допълнително хранене, в което се предлагат
сладкарска продукция, сладоледи, тестени
изделия, безалкохолни и алкохолни напитки.
36. „Бар“ е заведение, в което се предлагат
богат асортимент алкохолни и безалкохолни
напитки, коктейли, топли напитки, ядки,
сладкарски и захарни изделия, ограничен
асортимент кулинарна продукция.
37. „Туристическа хижа“ е масивна сграда,
предназначена за краткотраен отдих на туристи, в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги. Обзаведена и
оборудвана с най-необходимата мебелировка,
съоръжения, съдове и прибори за ползване и
самостоятелно обслужване на туристи. Предлага туристическа, краеведска, екологическа
и друга информация.
38. „Туристически учебен център“ е сграда за
настаняване с учебни функции. Представлява
масивна сграда във или край населени места
и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана
за провеждане на специализирано обучение на
кадри, обслужващи спортно-туристическите
дейности, както и на професионално обуче-
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ние по различни видове туризъм, алпинизъм,
ориентиране, спелеология, водни ски и други
спортове. Разполага с учебни и спортни зали,
методически кабинети, библиотека и други.
Има изградена инфраструктура със спортни
площадки, терени, подходящо обозначени за
обучение; маркирани и трасирани маршрути и
турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи
съоръжения за обучение и с необходимата
мебелировка, съдове и прибори за престой
и самостоятелно обслужване на курсистите.
39. „Ту ристическа спалня“ е сграда за
настаняване за краткотрайно пребиваване
на туристите. Представлява масивна сграда,
архитектурно и функционално изградена във
или край населени места, в архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови
планински центрове, в крайморски зони за
отдих, в изходни пунктове към планините,
природни и културни забележителности. Обзаведена е с най-необходимата мебелировка
за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Предоставя туристическа,
краеведска, екологическа и друга информация.
40. „Туристическа столова“ е заведение за
хранене със собствена храна или по заявка.
Предлага се ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други
изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и
други напитки. Самообслужването е основна
форма на обслужване.
41. „Туристически бюфет“ е заведение за
хранене с ограничен асортимент от готови
и пакетирани хранителни стоки, студени и
топли сандвичи, тестени и захарни изделия,
пиво, топли и студени напитки и други.
42. „Туристическа столова със сервитьорско
обслужване“ е заведение за хранене с разнообразен асортимент от кухненска и сладкарска
продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво, топли напитки и други. Спазват се
изискванията за обзавеждане и обслужване в
ресторант (лист-меню, карт-меню, мека мебел,
украса, гардероб и други).
43. „Балнеолечебен (медикъл СПА) цент ър“ е самостоя телен и ли изг ра ден к ъм
място за настаняване център, намиращ се
в градска или курортна среда, в който се
прилагат здравни процедури, базирани на
естествени лечебни фактори (минерална вода
и/или лечебна кал). В центъра се предлагат
разнообразни терапевтични програми, които
се провеждат в специализирано оборудвани
кабинети, зали и помещения, предназначени
за осъществяване на диагностика, лечение,
рехабилитация и профилактика. Центърът е
лечебно заведение по смисъла на Закона за
лечебните заведения.
44. „Балнеолечебни (медикъл СПА) услуги“ са услуги, изискващи използването на
естествени лечебни фактори – минерална
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вода и/или лечебна кал, за провеждането на
процедури, допринасящи за възстановяване
здравето на човека. Балнеолечебните услуги
се изпълняват от медицински и немедицински
специалисти, получили своето образование в
акредитирано висше училище.
45. „СПА център“ е самостоятелен или
изграден към място за настаняване център,
намиращ се в градска или курортна среда, в
който се прилагат разнообразни процедури,
програми и ритуали, включващи използването на вода – минерална, изворна и друга
разрешена от закона, и/или лечебна кал и/
или морска вода и/или други естествени
природни фактори, чрез прилагане на класически и нетрадиционни терапевтични методи
на въздействие, целящи антистрес, релакс
и психо-физическо възстановяване, както и
насочени към красотата на човешкото тяло.
В СПА зоната има минимум: вътрешен и/
или външен басейн или спа капсула, а бюти
зоната има минимум два кабинета с хидромасажни процедури, турска баня или парна
баня, сауна или инфрачервена кабина, зала
за релакс.
46. „СПА услуги“ са услуги, изискващи
използването на вода (минерална, изворна,
както и друга разрешена от закона), както и
лечебна кал и/или морска вода, и/или други
естествени природни фактори за класически и нетрадиционни терапевтични методи
на въздействие, целящи възстановяване на
психо-емоционалното и физическото здраве,
както и насочени към красотата на човешкото тяло. СПА услугите се изпълняват от
персонал със специализирано в съответната
област образование.
47. „Уелнес център“ е самостоятелен или
изграден към място за настаняване център,
намиращ се в градска или курортна среда,
в който използването на вода и естествени
природни фактори не е задължително. В
центъра се предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури,
програми и антистресови ритуали, базирани
на съчетание от природни лечебни ресурси
и холистични подходи за постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално,
професионално и социално благосъстояние
на личността.
48. „Уелнес услуги“ са услуги, за предоставянето на които не се изисква използването
на естествени природни фактори и които се
изпълняват в оборудвани зали и помещения,
които включват разнообразни процедури на
класическата и нетрадиционната медицина,
целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото здраве и насочени към
красотата на човешкото тяло. Уелнес услугите
се изпълняват от персонал със специализирано в съответната област образование.
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49. „Таласотерапевтичен център“ е самостоятелен или изграден към място за настаняване
център, намиращ се в градска или курортна
среда в близост до морския бряг, в който се
предлагат програми и ритуали, включващи
използването на морска вода и/или естествени
производни продукти, и/или лиманна кал, чрез
класически и нетрадиционни терапевтични
методи на въздействие, целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото
здраве, както и насочени към красотата на
човешкото тяло, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и
помещения. Лечебната дейност се ръководи от
лекар с придобита специалност по физикална
и рехабилитационна медицина.
50. „Таласотерапевтични услуги“ са услуги,
изискващи използването на морска вода и
производни продукти, както и лечебна кал
и/или други естествени природни фактори за
класически и нетрадиционни терапевтични
методи на въздействие, целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото
здраве, както и насочени към красотата на
човешкото тяло. Таласотерапевтичните услуги
се консултират и реализират от медицински и
немедицински специалисти, получили своето
образование в акредитирано висше училище.
51. „Ски писта“ е общодостъпен, обособен
и обезопасен планински участък, на който се
предлагат и потребяват туристически услуги,
свързани с практикуване на ски спортове (ски
алпийски дисциплини, сноуборд и ски бягане).
52. „Ротел“ е подвижен хотел, представляващ вагон с единични и двойни стаи. През
деня туристите се запознават с различни градове и техните забележителности, а нощуват
във влака.
53. „Ботел“ е неголям воден хотел (неплаващ), като такъв може да се използва оборудван по съответния начин плавателен съд.
54. „Флотел“ е плаващ хотел, представляващ специално оборудван плавателен съд. На
туристите се предоставят комфортни стаикаюти, услуги за активна почивка, зали за
преговори, конференции, конгреси, средства
за свръзка, барове и ресторанти.
55. „Хотелиерство“ е предоставяне на
настаняване и други услуги съобразно вида
и категорията на обекта.
56. „Хотелиер“ е лице, което извършва
хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно
удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване, туристически хижи, туристически учебни центрове и
туристически спални.
57. „Ресторантьорство“ е предоставянето на
туристически услуги при специфични форми
на обслужване съобразно вида на туристическия обект.
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58. „Ресторантьор“ е лице, което извършва
ресторантьорство във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и
развлечения (самостоятелни и прилежащи
към места за настаняване) и заведения за
хранене, прилежащи към туристически хижи.
59. „Туроператорска дейност“ е организирането на групови и/или индивидуални
туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством
туристически агент с цел туризъм, отдих,
развлечение, бизнес, участие или посещение
на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития
или с друга цел.
60. „Туроператор“ е лице, регистрирано по
реда на този закон или вписано в регистъра
на туроператорите и туристическите агенти
за извършване на туроператорска дейност.
61. „Туристическа агентска дейност“ е извършването на посредничество при: продажби
на организирани туристически пътувания с
обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз;
резервационни, визови и други допълнителни
туристически услуги, както и застраховки,
свързани с туристическото пътуване.
62. „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано
в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа
агентска дейност.
63. „Свободно предоставяне на услуги от
туроператор и/или туристически агент“ е
налице, когато лице, което има правото да
упражнява туроператорска и/или туристическа агентска дейност по законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, ще извършва тази дейност временно или
еднократно без установяване на територията
на Република България.
64. „Ту ристическ и вау чер“ е док у мент
под отчет, удостоверяващ съществуването
на договор между туроператора и туриста
като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и
туристическа/и услуга/и.
65. „Резервационна бланка“ е документ
под отчет, удостоверяващ съществуването
на договор между туристическия агент и
туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са
част от организирано туристическо пътуване
с обща цена.
66. „Ту ристическ и прод у к т“ е съвк у пността от специфични стопански дейности и
природни и антропогенни условия и ресурси
в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на
неговото пътуване.
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67. „Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена“ са
пътувания:
а) по предварително изготвена програма,
включваща комбинация от най-малко две от
следните услуги:
аа) транспорт;
бб) настаняване;
вв) други туристически услуги, които не са
свързани с транспорта или настаняването и
съставляват значителна част от пътуването, и
б) се предлагат или се продават на цена,
която включва всички разходи, и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или
включват настаняване за пренощуване.
68. „Основни клаузи на договора за организирано туристическо пътуване с обща цена“
са: цената, датата на тръгване и пристигане,
продължителността на престоя, маршрутът на
пътуването, видът на използвания транспорт,
местоположението, видът и категорията на
местата за настаняване.
69. „Основни туристически услуги“ са настаняване, хранене и транспортиране.
70. „Допълнителни туристически услуги“
са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и
опознавателен характер, конгресни и делови
прояви (организиране на срещи, конференции,
семинари, обучения, презентации и други
корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни,
спа и уелнес услуги, ползване на въжени
линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и
на плавателни средства за спорт, туризъм и
развлечение, услуги, предоставяни от школи и
клубове по танци, езда, ветроходство и други
водни спортове, услуги, предоставяни от ски
училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното
пътуване и престой.
71. „Детски лагер“ е форма на организиране и провеждане на детски и ученически
туристически пътувания с обща цена, която се
реализира при спазване на специални правила.
72. „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднините по сватовство – до трета степен
включително;
б) работодател и работник;
в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
г) съдружниците;
д) дружество и лице, което притежава
повече от 5 на сто от дяловете и акциите,
издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице;
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ж) лицата, които съвместно контролират
пряко или косвено трето лице;
з) лицата, едното от които е търговски
представител на другото;
и) лицата, едното от които у частва в
управление на дружество за извършване на
същата дейност на същото място и с повече
от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването
на тази дейност на другото.
73. „Екскурзовод“ е лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията „екскурзовод“, което
при реализиране на програмата на туристи
ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие
и културното наследство на страната.
74. „Планински водач“ e лице, вписано
в Националния туристически регистър за
у п ра ж н яване на п рофеси я та „п ланинск и
водач“, което води и придружава туристи в
планинска и природна среда, като по време
на осъществяването на избрания маршрут
се грижи за сигурността на туристите и им
дава информация за природно-географските
особености и за забележителностите по него.
75. „Ски учител“ е лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване
на професията „ски учител“, което обучава
туристи в снежни спортове (ски, сноуборд,
ски бягане и други) към ски училище.
76. „Ски училище“ е юридическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, изискванията към дейността на което са уредени
в съответната наредба по чл. 146, ал. 2.
77. „Детска ски зона“ е обособена зона за
практикуване на снежни спортове от деца до
6-годишна възраст. Същата е снабдена с уреди
и пособия от сняг и други материали, подсигуряващи сигурно и безопасно практикуване
на снежни спортове, съобразно възрастовите
особености на децата.
78. „Снежен парк“ представлява обособена
зона за практикуване на ски и сноуборд свободен стил. Същият е изграден от различни
уреди, направени от сняг и други материали,
подредени в зони с различна конфигурация
и степен на трудност. Осигурява сигурност и
безопасност на практикуващите.
79. „Документ, удостоверяващ владеенето
на езика“ е диплома, свидетелство, сертификат
или друг удостоверителен документ за успешно
положен изпит по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана
паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище
или езиков курс.
80. „Организирано детско и ученическо
туристическо пътуване“ е организирано пътуване, при което потребителите на пътуването са лица до 19 години, придружавани от
възрастни лица.
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81. „Светлата част на денонощието“ включва периода от изгрева до залеза на слънцето
по данни на националната метеорологична
служба.
82. „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания
с обща цена“ е лице:
а) което сключва договор за туристическо
пътуване с обща цена, или
б) което дава съгласие да сключи договор
за туристическо пътуване с обща цена, или
в) от чието име и/или в чиято полза е
сключен или е постигнато съгласие да бъде
сключен договор за туристическо пътуване, или
г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно
чл. 91, ал. 1.
83. „Бранд“ е уникалното съчетание от
емоционални и рационални възприятия за една
дестинация и типа продукт, който тя предлага,
отличаващи я от конкурентните дестинации
като най-подходяща за съответните целеви
пазарни сегменти.
84. „Повторно“ е нарушението, което е
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за същото по
вид нарушение.
85. „Системно нарушение“ е налице, когато в
двугодишен срок са извършени три или повече
административни нарушения на този закон.
86. „Повторен отказ“ е отказ на лицето,
извършващо туристическа дейност в обекта,
да допусне за втори пореден път длъжностно
лице от контролните органи в обекта или да
предостави на контролните органи изисканите
за втори пореден път документи и информация.
87. „Обитавано жилище“ е жилището, в
което лицето, извършващо хотелиерство, живее и то е неговият настоящ адрес по адресна
регистрация.
88. „Непреодолима сила“ е събитие по
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
89. „Ски зона“ е планинска територия с
определени граници, която обхваща ски писти
с различна сложност и предназначение, връзките между тях, трасета и въжени линии за
превоз на хора.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Законът за туризма (обн., ДВ, бр. 56
от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39
от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и
80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19
и 82 от 2009 г. и бр. 15, 50 и 98 от 2010 г.) се
отменя.
§ 3. В срок една година от влизането в
сила на закона лицата, които упражняват
професиите „екскурзовод“, „планински водач“
и „ски учител“, привеждат дейността си в

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

съответствие с изискванията му и представят
в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съответните документи за
вписването им в Националния туристически
регистър.
§ 4. (1) Регистрацията на туроператори и/
или туристически агенти, извършена по отменения Закон за туризма, се запазва.
(2) Когато към датата на влизане в сила
на закона има започната процедура за регистрация на туроператори и/или туристически
агенти, процедурата се довършва по реда на
отменения Закон за туризма.
§ 5. (1) Подновяването на категорията на
категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока
по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:
1. за категоризираните туристически обекти
през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти
през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти
през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти
през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти
през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти
през 2012 г. – през 2019 г.
(2) Откритите процедури за издаване на
удостоверения за определена категория на
туристически обекти до влизането в сила на
закона се довършват по реда, предвиден в него.
§ 6. (1) Промяната на вида на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти от „самостоятелни стаи“
в „стаи за гости“ и от „къщи“ в „къщи за
гости“ и получаването на новата категорийна
символика се извършва в сроковете по § 5.
(2) Издадената до влизането в сила на закона категорийна символика за „самостоятелни
стаи“ и за „къща“ е валидна до подновяването на категорията на съответния обект в
сроковете по § 5.
§ 7. (1) Туристическите сдружения, вписани
до влизането в сила на закона в Националния
туристически регистър, в срок до 6 месеца от
влизането му в сила привеждат дейността си в
съответствие с изискванията му и представят
в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документите по чл. 52, ал. 1.
(2) При неизпълнение на изискванията на
ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма заличава съответното сдружение
от Националния туристически регистър.
(3) За ли чено т о по а л. 2 т у рис т и ческо
сдружение може да заяви ново вписване в
Националния туристически регистър по реда
на чл. 52, ал. 1.
§ 8. (1) Определените категории на плажове
по отменения Закон за туризма се прекратяват
с влизането в сила на закона.
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(2) Неприключилите процедури по категоризация на плажове по отменения Закон за
туризма се прекратяват с влизането в сила
на закона.
(3) Платените такси за разглеждане на
заявленията по ал. 2 подлежат на възстановяване, ако в срок до три месеца от влизането
в сила на закона е подадено искане за това
от правоимащо лице.
§ 9. (1) Неприключилите процедури по
категоризация на ски писти по отменения
Закон за туризма се прекратяват с влизането
в сила на закона.
(2) Платените такси за разглеждане на
заявленията по ал. 1 подлежат на възстановяване, ако в срок до три месеца от влизането
в сила на закона е подадено искане за това
от правоимащо лице.
§ 10. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема
наредбите по чл. 79, ал. 5, чл. 99, ал. 4, чл. 121,
ал. 5, чл. 159 и чл. 165, ал. 2 и тарифата по
чл. 69, ал. 3.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава наредбата по чл. 64.
(3) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет приема наредбата по чл. 164.
(4) В 6-месечен срок от влизането в сила на
закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава наредбите по чл. 58,
ал. 4 и чл. 122, ал. 4.
(5) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона министърът на здравеопазването
и министърът на икономиката, енергетиката
и туризма издават съвместно наредбата по
чл. 138, ал. 3.
(6) В 6-месечен срок от влизането в сила
на закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра
на образованието, младежта и науката и министъра на физическото възпитание и спорта
издава наредбите по чл. 146, ал. 2.
§ 11. В тримесечен срок от влизането в
сила на закона министърът на икономиката,
енергетиката и туризма издава заповедта по
чл. 16, ал. 3.
§ 12. Държавните и общинските органи,
приели или издали нормативни актове, в които
има класификация на видове места за настаняване и заведения за хранене и развлечения,
са длъжни в срок до 6 месеца от влизането в
сила на закона да направят произтичащите
от него изменения в тях.
§ 13. (1) Националният съвет по туризъм,
консултативните съвети по въпросите на
туризма, Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти,
Експертната комисия по категоризация и
сертификация на туристически обекти и общинската експертна комисия по категоризация
на туристически обекти по закона се създават
в срок до три месеца от влизането му в сила.
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(2) Съветите и комисиите по отменения
Закон за туризма се закриват със създаването
на тези по ал. 1.
§ 14. Приетите и издадени на основание
на отменения Закон за туризма нормативни
актове се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 15. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.)
в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 45
думите „по смисъла на т. 12“ се заменят с
„по смисъла на т. 70“.
§ 16. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г. и бр. 24
от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 61р, ал. 3 думите „средствата за
подслон и“ се заличават.
2. В чл. 61с, ал. 1 думите „средствата за
подслон и“ се заличават.
3. В чл. 61т думите „по чл. 10, ал. 2“ се
заменят с „по чл. 11, ал. 2“.
4. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 24, буква „а“ думите „средствата за
подслон и“ се заличават;
б) точка 27 се изменя така:
„27. „Места за настаняване“ са съответните
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от
Закона за туризма.“;
в) в т. 29 думите „чл. 3, ал. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 2, т. 2“;
г) в т. 34 думите „средствата за подслон
и“ се заличават.
5. В приложение № 4 към глава втора,
раздел VІ в т. 1 думите „Средства за подслон
и“ се заличават.
§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60
от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 9:
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а) буква „в“ се изменя така:
„в) места за настаняване – хотели, мотели,
апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили,
семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както
и туристически хижи, туристически учебни
центрове и туристически спални;“
б) в буква „е“ думите „СПА и уелнес центрове“ се заменят с „балнеолечебни (медикъл
СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове“.
2. В § 1а в буква „г“ думите „средства за
подслон“ се заличават, а думите „чл. 3, ал. 3,
т. 1, 2, 3 и 10“ се заменят с „чл. 3, ал. 2, т. 1,
2 и 3“.
§ 18. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г. и бр. 15 от
2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 186, ал. 2, т. 2 думата „четвърта“
се заменя със „седма“.
2. В приложение № 1 към чл. 156, т. 1:
а) в част I, в т. 3.2 думите „средството за
подслон, или“ се заличават;
б) в част III навсякъде думите „средства
за подслон или“, „средствата за подслон или“,
„средство за подслон или“ и „средството за
подслон или“ се заличават.
3. В приложение № 2 към чл. 156, т. 2, в
част I в т. 4 в текста преди буква „а“ думите
„средството за подслон или“ се заличават.
4. В приложение № 4 към чл. 156, т. 4, в
част III навсякъде думите „средства за подслон
или“, „средство за подслон или“ и „средството
за подслон или“ се заличават.
§ 19. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г. и бр. 91 от 2012 г.) в преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (ДВ, бр. 91 от 2012 г.) § 4
се изменя така:
„§ 4. Разпоредбите на този закон за изчисляване на ГПР по кредита при отчитане на
допълнителните допускания съгласно т. 3 от
приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 не се прилагат за договори за потребителски кредит,
сключени преди влизането му в сила.“
§ 20. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите на глава девета,
десета и дванадесета, които влизат в сила 6
месеца след обнародването на закона.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2491
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УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Агенция „Пътна инфраструктура“ и
Международната банка за възстановяване и
развитие, приет от ХLI Народно събрание на
12 март 2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Агенция „Пътна инфраструктура“ и
Международната банка за възстановяване и
развитие, подписано на 25 октомври 2012 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Споразумението влиза
в сила от 25 октомври 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2487

УКАЗ № 69
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за предоставяне на консултантски услуги за
разработване и изпълнение на стратегия за
водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLI
Народно събрание на 12 март 2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов
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ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
предоставяне на консултантски услуги за
разработване и изпълнение на стратегия за
водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
за разработване и изпълнение на стратегия
за водоснабд яване и кана лизаци я меж д у
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Международната банка
за възстановяване и развитие, подписано на
26 юли 2012 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Споразумението е в
сила от 26 юли 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2486

УКАЗ № 70

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Франкофонията относно седалище за Антена
на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в
България, подписано на 1 октомври 2012 г.
в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2485

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за денонсиране на Споразумението
между правителството на Руската федерация,
правителството на Република България и
правителството на Гръцката република за
сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, приет от ХLI Народно събрание
на 12 март 2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на
Университетската агенция на Франкофонията
за Централна и Източна Европа в България,
приет от ХLI Народно събрание на 12 март
2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Университетската агенция на Франкофонията
относно седалище за Антена на Бюрото на
Университетската агенция на Франкофонията
за Централна и Източна Европа в България
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и Университетската агенция на

ЗАКОН
за денонсиране на Споразумението между
правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията
на петролопровода Бургас – Александруполис
Член единствен. Денонсира Споразумението меж д у прави телст вото на Р уската
федераци я, правителството на Република
Българи я и правителството на Гръцката
република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода
Бу ргас – А лександру полис, ратифицирано
със закон от Народното събрание на 30 май
2007 г. (ДВ, бр. 45 от 2007 г.).
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2488
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УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране Изменението на
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването
на финансова помощ, приет от ХLI Народно
събрание на 13 март 2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов

ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова
помощ
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез
размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на
15 януари 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2498

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), приет
от ХLI Народно събрание на 13 март 2013 г.
Издаден в София на 20 март 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Драгомир Йорданов

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

ЗАКОН

за допълнение на Закона за ратифициране на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове
(ДВ, бр. 47 от 2000 г.)
§ 1. В декларацията по член единствен след
думата „нотариусите“ се поставя запетая и се
добавя „Министерството на образованието,
младежта и науката – за образователни и
удостоверителни документи, издавани от вис
шите училища, от институциите в системата
на народната просвета и от Министерството
на образованието, младежта и науката и неговите звена“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 юни 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 март 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2499

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 12 март 2013 г.

по конституционно дело № 5 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Силвия Василева
разгледа в закрито заседание на 12 март 2013 г.
конституционно дело № 5/2012 г., докладвано
от съдията Стефка Стоева.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията на Република България.
Образувано е по искане на петдесет народни
представители от 41-вото Народно събрание
за обявяване на противоконституционност на
Решението за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите
и обстоятелствата, свързани с действия и
инициативи на длъжностни лица от органи
на изпълнителната власт, при и по повод
помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване
на българско гражданство и освобождаване
и лишаване от него през периода януари
2002 – януари 2012 г., прието на 16.05.2012 г.
от 41-вото Народно събрание (ДВ, бр. 39 от
22 май 2012 г.).
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В искането се твърди, че оспореното решение
на Народното събрание противоречи на Основния
закон, тъй като по същество има същото съдържание и преследва същата цел като Решението
от 15.02.2012 г. на Народното събрание, обявено
за противоконституционно от Конституционния
съд, а именно осъществяването на парламентарен контрол върху бившите президент и вицепрезидент, поради което по своята същност
оспореното Решение от 16.05.2012 г. е „ново
издание“ на обявеното за противоконституционно
Решение от 15.02.2012 г. Вносителите на искането
поддържат, че двете решения обхващат един и
същи период и имат едно и също съдържание с
припокриване на 95 % от текстовете, като единствената разлика е в думите „длъжностни лица
от органи на изпълнителната власт“. Посочват
също, че парламентарната комисия, създадена
с оспореното решение, е правоприемник на
обявената за противоконституционна комисия,
защото изрично е предвидено архивът є да се
предостави на новосъздадената комисия. Според
вносителите на искането Народното събрание не
се съобразява с решението на Конституционния
съд, което е задължително, и по този начин се
нарушават принципите на правовата държава
(преамбюла, чл. 4, ал. 1 от Конституцията и
Решение № 6 от 11.04.2012 г. по к. д. № 3/2012 г.
на Конституционния съд). Вносителите считат,
че подобна временна парламентарна комисия
може да изисква становища от отделни граждани,
в т.ч. от президента и вицепрезидента. Нарушава се и принципът за разделение на властите,
тъй като само Конституционният съд може да
контролира актовете на президента. Народните
представители, отправили искането, твърдят, че
оспореното решение предвижда комисията да
изследва мотивите, нормативните основания
и обстоятелствата за издаване на указите за
помилване, което противоречи на чл. 5, ал. 1
и 2, чл. 98, т. 9, 11 и 12 от Конституцията и на
Решение № 6 от 11.04.2012 г. по к. д. № 3/2012 г.
В парламентарния контрол се включват правомощията на правителството, а не тези на
президента, поради което оспореното решение
противоречи и на чл. 8, чл. 98, чл. 117, чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията и на цитираното
решение на Конституционния съд. На последно
място в искането се поддържа, че парламентарният контрол се осъществява от парламента
върху „изпълнителната власт, която е на власт в
момента“, а не върху отминали събития, поради
което оспореното решение противоречи и на
чл. 62, ал. 1 и чл. 79, ал. 2 от Конституцията.
С определение от 4.07.2012 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по
същество и е конституирал като заинтересовани
страни по делото Народното събрание, президента на Република България, Министерския
съвет, министъра на правосъдието, Висшия
адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, Института за модерна политика, Центъра
за изследване на демокрацията и Българския
Хелзинкски комитет.
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Писмени становища по делото са постъпили
от министъра на правосъдието и от Института
за модерна политика. Министърът на правосъдието поддържа, че оспореното решение е
конституционосъобразно, защото дейността на
комисията е изцяло насочена към органите на
изпълнителната власт, което е в пределите на
конституционните правомощия на парламента,
и разгледани самостоятелно трите отделни
дейности – помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и предоставяне на
българско гражданство, засягат осъществяването
на изпълнителната власт. Институтът за модерна
политика намира искането за неоснователно
по съображения, че предметът и задачите на
създадената с оспореното решение временна
парламентарна комисия не съставляват упражняване на контролни функции спрямо държавния
глава; предметът на дейност на комисията не
включва осъществяване на парламентарен контрол, а проучване на определени фактически и
правни положения, практики и взаимодействия
между структурите на изпълнителната власт;
персоналният обхват на проучването е изрично
определен и работата на комисията не може да
се третира като упражняване на парламентарен
контрол. Останалите заинтересовани страни не
са представили становища.
Конституционният съд, като прецени доводите в искането и в постъпилите становища,
както и писмените доказателства по делото,
прие следното:
С оспореното Решение от 16.05.2012 г. на
41-вото Народно събрание е създадена Временна парламентарна комисия за проучване на
фактите и обстоятелствата, свързани с действия
и инициативи на длъжностни лица от органи на
изпълнителната власт, при и по повод помилване,
опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско
гражданство и освобождаване и лишаване от
него през периода януари 2002 – януари 2012 г.
Решението е прието от Народното събрание
след постановяване от Конституционния съд на
Решение № 6 от 11.04.2012 г. по к. д. № 3/2012 г.
(ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.), с което е обявено
за противоконституционно приетото от 41-вото
Народно събрание Решение от 15.02.2012 г. за
избиране на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания,
фактите и обстоятелствата при помилване,
опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско
гражданство и освобождаване и лишаване от
него през периода 22 януари 2002 г. – 22 януари
2012 г. (ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г.). В решението съдът е приел, че дейността на временната
парламентарна комисия е вид парламентарен
контрол, доколкото Конституцията определя
парламентарния контрол като правомощие на
Народното събрание, което се отнася единствено
до дейността на излъченото от него правителство.
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Изрично в решението е отбелязано, че всички
форми на парламентарен контрол, в т.ч. създаването на временни парламентарни комисии
по отношение дейността на президента, биха
били недопустими от гледна точка на Конституцията и че Народното събрание би могло да
избира временни парламентарни комисии в
обсега на своите правомощия, и по-специално
да се занимава с действията на изпълнителната
власт, на министър-председателя и министрите,
които са станали инициатори на съответните
производства, които завършват с издаването на
укази на президента, приподписали са указите
и по този начин са ги валидирали или пък
е трябвало да уредят правните последици от
тяхното издаване.
Първият довод в искането, на който съдът
трябва да даде отговор, е свързан с твърдението за идентичност на оспореното решение с
обявеното за противоконституционно Решение
от 15.02.2012 г. Неразривно с него е свързан и
вторият довод в искането за несъобразяване
на Народното събрание с Решение № 6 от
11.04.2012 г. по к. д. № 3/2012 г. на Конституционния съд, който въпрос е предмет и на
проведените дебати при приемане на оспореното решение в заседанието на парламента от
16.05.2012 г., видно от стенографските дневници.
Решенията на Конституционния съд са задължителни и като неразделна част от правовия ред
осигуряват върховенството на Конституцията.
Съгласно чл. 14, ал. 6 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) те са задължителни за всички
държавни органи, юридически лица и граждани. От обвързващото действие на решенията
на съда следва, че всички правни субекти са
задължени да ги съобразяват. Решенията са
задължителни и за Народното събрание като
висш държавен орган. В правовата държава
неизпълнението на решенията на Конституционния съд, неточното им изпълнение или
заобикаляне е нарушение на Конституцията.
Конституционният съд намира за необходимо
да припомни, че той е създаден, за да охранява върховенството на Конституцията, поради
което и парламентът е задължен да изпълнява
решенията му. Обратното би означавало да се
обезсмисли контролът на Конституционния съд
и да се наруши принципът за разделение на
властите, залегнал в чл. 8 от Конституцията.
Съдът е длъжен да отбележи, че под задължителност на решенията му не е достатъчно да
се разбира само неприлагане на обявените за
противоконституционни закони и други актове на парламента. Принципът на правовата
държава изисква съобразяване с решенията на
Конституционния съд като част от действащото
право и точното им изпълнение. Дадените от
съда тълкувания и правни оценки трябва да се
съобразяват в тяхната цялост, да не се извеждат
от контекста и да не им се придава смисъл,
какъвто решението не съдържа.
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Безспорно Решение № 6 от 11.04.2012 г.
по к. д. № 3/2012 г. на Конституционния съд
е изпълнено с преустановяване на дейността
на обявената за противоконституционна комисия, създадена с Решението на парламента
от 15.02.2012 г. Непосредствено след постановяване на решението от съда и обнародването
му на 20.04.2012 г. в „Държавен вестник“ на
24.04.2012 г. в Народното събрание е внесено
искане за създаване на нова Временна парламентарна комисия за проучване на фактите
и обстоятелствата, свързани с действия и
инициативи на длъжностни лица от органи на
изпълнителната власт, както и на граждани,
при и по повод помилване, опрощаване на
несъбираеми държавни вземания, и даване и
възстановяване на българско гражданство и
освобождаване и лишаване от него през периода 2002 г. – януари 2012 г.
При сравнителния анализ на наименованията и съдържанието на текстовете на двете
решения на Народното събрание съдът е на
мнение, че независимо от впечатлението за
значителното смислово съвпадение между
решенията няма идентичност. Съпоставянето
на наименованията на двете комисии сочи на
очевидното значително приповтаряне, като
основните разлики се свеждат до следното: 1.
В оспореното решение след думите „фактите
и обстоятелствата“ са добавени думите „свързани с действия и инициативи на длъжностни
лица от органи на изпълнителната власт“. 2. В
оспореното решение е отпаднало като цел на
комисията проучването на нормативните основания, свързани с помилването, опрощаването
на несъбираеми държавни вземания и даване
и освобождаване от българско гражданство. 3.
Периодът на проверка в оспореното решение
е януари 2002 – януари 2012 г., докато в обявеното за противоконституционно решение е
фиксирана дата 22 януари 2002 г. – 22 януари
2012 г. Твърдяното от вносителите на искането правоприемство между двете временни
парламентарни комисии се извежда и от т. 3
от оспореното решение, по силата на която
архивът на обявената за противоконституционна комисия се предоставя на новосъздадената
комисия, което внушава извода за своеобразно
продължаване на дейността на обявената за
противоконституционна комисия. Твърденията
за сходство между комисиите се подсилват и
от факта, че шест от общо осемте народни
представители – членове на обявената за противоконституционна комисия, са избрани за
членове и на новата дванадесетчленна комисия.
На последно място в т. 2 от оспореното решение
се възлага на комисията да проучи действията
на лица от изпълнителната власт, инициирали
производства, завършили с издаване на укази
от президента, а не да проучи всички действия,
включително тези, по които е отказано издаването на укази, с което отново се акцентира
върху указите на президента, а не само върху
действията на изпълнителната власт.
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Независимо от констатираните повторения
и прилики в предмета на дейност на двете
временни парламентарни комисии, в предоставената възможност за ползване на един и
същи архив и в повтарянето на голямата част
от персоналния им състав, доводите в искането за идентичност на оспореното Решение от
16.05.2012 г. на Народното събрание и обявеното за противоконституционно негово Решение
от 15.02.2012 г. не се споделят от Конституционния съд. При отчитане на явното сходство
между наименованията и предмета на дейност
на двете комисии същественият отличителен
белег между двете решения е, че предметът
на проучване на създадената с оспореното
решение комисия са фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на
длъжностни лица от органи на изпълнителната
власт, при и по повод помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания, даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него, а не
действия на президента и вицепрезидента в
посочените области.
Оспореното решение на Народното събрание
е съобразено не само формално с Конституцията.
Проследена, дейността на комисията реално е
подчинена на конституционните разпоредби и
на решението на Конституционния съд по к. д.
№ 3/2012 г. Парламентът е приел доклада на
комисията с Решение от 1.11.2012 г. (ДВ, бр. 89
от 13.11.2012 г.) и той съдържа констатации за
съществуващата нормативна рамка и изводи за
липсата на законова уредба или за недостатъчно
развита законова уредба, за липсата на правила
за работа на съответните длъжностни лица, което
би могло да води до изкривяване на подаваната информация под формата на становища,
характеристики, данни, справки. Констатациите
и препоръките в доклада са предоставени на
вниманието на Министерството на правосъдието и Министерството на финансите съгласно
т. 2 от решението. Комисията е събирала информация само за действия на лица от органи
на изпълнителната власт, не и за дейността на
президента и вицепрезидента, която дейност
не е обсъждана и в доклада є. Поради горното
съдът счита, че не са нарушени принципите на
правовата държава, залегнали в чл. 4, ал. 1 от
Конституцията, и принципът на разделение на
властите по чл. 8 от Конституцията.
Съдът не споделя твърдението в искането за
противоречие на оспореното решение с чл. 5,
ал. 1 и 2, чл. 98, т. 9, 11 и 12 от Конституцията и с Решение № 6 от 11.04.2012 г. по к. д.
№ 3/2012 г. на Конституционния съд поради
обстоятелството, че временната комисия
трябва „да установи мотивите, нормативните
основания и обстоятелства“ (т. 2, буква „б“)
и че може да изисква „становища, документи, писмени и устни сведения“ и от „отделни
граждани“ (т. 2, буква „г“), в т.ч. от бившите
президент и вицепрезидент. Вносителите на
проекта за създаване на оспореното решение
са включили в предмета на проучване факти
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и обстоятелства, свързани не само с действия и инициативи на длъжностни лица от
органи на изпълнителната власт, но и такива
на граждани. Последните не могат да бъдат
предмет на парламентарен контрол, поради
което конституционосъобразно Народното събрание е изключило гражданите от обхвата на
проверка на комисията, но те са продължили
да фигурират в т. 2, буква „г“ от оспореното
решение като субекти, които при поискване
от комисията трябва да представят документи,
писмени и устни сведения, което не противоречи на Основния закон. Подобна информация
не е изисквана от комисията от бившите президент и вицепрезидент, заемали длъжностите
през визирания в оспореното решение период.
Не е налице противоконституционност и при
включване в дейността на комисията установяване на мотивите, нормативните основания
и обстоятелства по съответните производства,
защото те се свързват с действията на лица
от органи на изпълнителната власт, а не с
действията на президента и вицепрезидента.
Съдът преценява като неоснователно твърдението на вносителите на искането, че с оспореното решение е създадена временна парламентарна комисия за изследване функциите на
президента, защото само той има правомощия
в изброените в него области. Действително
Конституцията предоставя на президента правомощията да дава и възстановява българско
гражданство и да освобождава и лишава от
него (чл. 98, т. 9), да помилва (чл. 98, т. 11) и
да опрощава несъбираеми държавни вземания
(чл. 98, т. 12). В образуваните в тези случаи
производства президентът е основен орган, защото решава въпросите с издаването на укази
(чл. 102, ал. 1 от Конституцията), които са властнически юридически актове. Производствата
не се образуват служебно от президента, а по
инициатива на гражданите, поискали издаването
на укази, поради което те са другите участници
в тях. Така исканията за помилване се подават
до президента от осъдените лица; молбите за
опрощаване на несъбираеми държавни вземания се подават от длъжниците или от техните
законни представители съгласно чл. 6 от Указ
№ 2773 от 23.12.1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата (ДВ, бр. 100
от 26.12.1980 г.); придобиването на българско
гражданство по натурализация, освобождаването
от българско гражданство и възстановяването на
българско гражданство се извършва по молба
на заинтересованото лице съгласно чл. 29 от
Закона за българското гражданство (ЗБГ) (ДВ,
бр. 136 от 18.11.1998 г.). По инициатива на
длъжностни лица от органи на изпълнителната
власт започват производствата в хипотезата на
чл. 30 ЗБГ – предложението за придобиване
на българско гражданство по чл. 16 ЗБГ се
прави от министъра, отговарящ за съответната област, в която Република България има
интерес от натурализацията на лицето или в
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която то има особени заслуги в обществената и
икономическата сфера, в областта на науката,
технологията, културата или спорта.
Съдът отчита, че независимо от упражняване на правомощията по чл. 98, т. 9, 11 и 12 от
Конституцията само от държавния глава или
вицепрезидента и длъжностни лица от органи на
изпълнителната власт, в рамките на правомощията
си, извършват определени законово регламентирани дейности и издават актове, свързани с
изброените правомощия. В тези случаи дейността
на органите на изпълнителната власт не съвпада с
основната им правоприлагаща дейност, при която
те чрез издаване на индивидуални административни актове пряко създават права или задължения
или непосредствено засягат права, свободи или
законни интереси на граждани или организации.
Действията на длъжностни лица от органи на
изпълнителната власт образно могат да се разделят на две групи: действия и инициативи, които
предхождат и подготвят издаването на указите
от президента, и действия, следващи издаването
им. Първата група действия в някои случаи нямат юридически характер, а се предприемат от
администрацията за подготвяне издаването на
укази от президента, поради което сами по себе
си те не произвеждат пряко правни последици.
В част от производствата по издаване на президентските укази длъжностните лица от органи на
изпълнителната власт са косвени участници, тъй
като са овластени да предоставят на президента
само предвидените в закон или друг нормативен
акт мнения, становища, сведения, справки и
документи. Така при упражняване правото на
помилване президентът събира данни за вида и
размера на наложеното с присъдата наказание,
за остатъка от него, за поведението на осъдения
и други от длъжностни лица от Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието; по искания за опрощаване
на несъбираеми държавни вземания президентът
събира доказателства за тяхната несъбираемост
от органи на Министерство на финансите или
от съответния общински съвет. Тези актове не
са израз на проява на власт и не притежават
необходимите белези на административни актове. При упражняване на конституционните си
правомощия президентът е независим, поради
което тези актове на органите на изпълнителната власт не са задължителни за него и не го
обвързват да постанови указа си в определен
смисъл (вж. Решение № 2 от 28.03.2002 г. по к.
д. № 2/2002 г.).
В други случаи действията на длъжностни
лица от органи на изпълнителната власт са
необходима и задължителна предпоставка
за валидност на крайния юридически акт на
президента и без тях той не може да издаде
указ. В производствата по издаването на укази,
свързани с българско гражданство, Съветът по
гражданството при Министерството на правосъдието дава мнение по молбите и предложе-
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нията, свързани с българското гражданство,
след писмени становища от Министерството
на вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (чл. 33, ал. 3 ЗБГ), а
въз основа на мнението на съвета министърът
на правосъдието прави предложение до президента за издаване на указ за придобиване,
възстановяване, освобождаване или лишаване
от българско гражданство, както и за отмяна
на натурализация (чл. 34 ЗБГ).
Другата група действия на органите на изпълнителната власт следват издаването на укази от
президента и са свързани с привеждането им в
изпълнение. За целта указите се приподписват
от министъра на правосъдието или от министъра на финансите като гаранция за поемане на
политическа отговорност. Както вече се е произнесъл Конституционният съд с Решение № 13
от 25.07.1996 г. по к. д. № 11/1996 г., „смисълът
на контрасигнатурата е, че съответният министър
споделя отговорността за издаването на указа и
поема политическата отговорност, която може
да бъде реализирана по пътя на парламентарния
контрол и означава акт на поемане на задължение за привеждане в действие и изпълнение
на съдържанието на съответния указ“.
Парламентарният контрол се упражнява от Народното събрание по отношение
на изпълнителната власт и е закрепен на
конституционно ниво в чл. 62, ал. 1, чл. 79,
ал. 2, чл. 83, ал. 2, чл. 89, ал. 1 и чл. 90 от
Конституцията. България е република с
парламентарно управл ение (чл. 1, ал. 1 от
Конституцията), което не означава управление на парламента, а на избраното от него
правителство. Поради избирането му от Народното събрание (чл. 84, т. 6 от Основния
закон) правителството е зависимо от него и
управлява, докато се ползва с доверието му,
но парламентарният контрол е резултат на
юридическата зависимост, уредена в чл. 62,
ал. 1 от Конституцията. Същността на парламентарния контрол е Народното събрание
да получава информация за законността и
целесъобразността на дейността на правителството по въпроси, които засягат държавни
и обществени интереси, с цел да прецени
политиката на правителството следва ли
политиката на избралия го парламент, за да
продължи да се ползва с доверието му. Като
израз на политическата дейност на Народното събрание парламентарният контрол е
официален институционален контрол върху
изпълнителната власт. Въпросите трябва да
са съществени, за да бъде оправдано използването на средствата за парламентарен контрол. Той не трябва да служи за събиране на
информация по въпроси, с които се имитира
държавен и обществен интерес или изкуствено се отклонява интересът на обществото
от истински важните въпроси, „защото, ако
случаите и средствата престанат да се използват изключително с оглед на държавния
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интерес, значението на контрола се понижава,
средствата издребняват.“ (Баламезов, Стефан.
Конституционно право. Част втора. (първо
изд. 1936 г./.С.: Софи – Р, 1993, с. 284).
Парламентарният контрол се упражнява от
Народното събрание чрез пленарния му състав или чрез създаваните от него постоянни и
временни парламентарни комисии (чл. 79 от
Конституцията). Комисиите със своята спомагателна дейност само подпомагат парламента,
тъй като осъществяваният от тях контрол е от
името на парламента. Поначало Народното
събрание може да осъществява парламентарен
контрол в пределите на правомощията си, поради което и целите на временните комисии не
трябва да надхвърлят тези правомощия. Временните комисии също са възможно средство
за парламентарен контрол, защото целта им е
да се обсъдят конкретни аспекти на управлението, независимо че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание
(ПОДНС) (ДВ, бр. 58 от 27.09.2009 г.) съдържа
две отделни глави: „Парламентарен контрол“ и
„Парламентарно проучване, анкети и изслушвания“ (вж. Решение № 6 от 11.04.2012 г. по
к.д. № 3/2012 г.). Парламентарните комисии не
могат да извършват самостоятелна управленска
дейност, да издават актове преди приемане на
докладите им от пленарния състав, да предприемат юридическ и действия от името на
комисията извън парламента. Същността на
парламентарните комисии като помощни органи
на парламента определя и препоръчителния
характер на решенията им, които едва с приемането им от пленарния състав на Народното
събрание придобиват юридически характер.
В този смисъл Конституционният съд е имал
възможност да се произнесе с Решение № 16
от 19.09.1995 г. по к.д. № 19/1995 г.; Решение
№ 14 от 23.10.1997 г. по к.д. № 11/1997 г.; Решение № 12 от 21.11.2002 г. по к.д. № 16/2002 г.
Съгласно чл. 79, ал. 3 от Основния закон
Народното събрание образува временни комисии за проучвания и анкети. Сред класическите
форми на парламентарен контрол са анкетните
комисии, които в новата българска история са
уредени за пръв път под името „изпитателни
комисии по управлението“ в чл. 106 от Търновската конституция, а впоследствие чл. 28
от Конституцията от 1947 г. също предвижда
„особени комисии за анкети и проучвания по
всички въпроси“. Временните комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на
отделни въпроси и за провеждане на анкети
(чл. 34, ал. 1 ПОДНС). Те могат да се образуват за събиране на информация по въпроси от
всички области, които засягат държавни или
обществени интереси, защото, както се е произнесъл Конституционният съд с Решение № 12
от 21.11.2002 г. по к. д. № 16/2002 г., „парламентарните комисии осъществяват разностранна
контролна дейност от името на парламента“.
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Народното събрание по своя преценка решава
какви постоянни и временни парламентарни
комисии да създаде, относно кои конкретни
поводи и въпроси и за какви срокове. Негова
е и преценката дали да възложи дейността
по събиране на информация на съответната
постоянна комисия, или да създаде временна
комисия. Дейността на парламента е по целесъобразност и не може да бъде контролирана
от Конституционния съд, но свободата на
избора не означава, че Народното събрание
може да създава временни комисии в нарушение на принципите и конкретните разпоредби
на Основния закон, защото те могат да бъдат
обявени за противоконституционни.
По изложените съображения съдът счита,
че оспореното решение не противоречи на
чл. 8, чл. 98, чл. 117 и чл. 149 от Основния
закон и на решението на Конституционния съд
от 11.04.2012 г. по к. д. № 3/2012 г., както се
твърди в искането.
Конституционният съд не споделя изразеното в искането разбиране, че парламентарният
контрол, осъществяван чрез временните парламентарни комисии, може да бъде само по
отношение на действащата в момента изпълнителна власт. Съдът вече се е произнесъл с
Решение № 6 от 11.04.2012 г. по к.д. № 3/2012 г.,
че „временните комисии представляват особен вид парламентарен контрол, доколкото в
случая не се осъществява контрол в тесния
смисъл на думата, а се събира информация с
цел да се направи управлението по-прозрачно
и в крайна сметка да се окаже влияние върху
политиката на правителството“ и не намира
основание да отстъпи от това свое становище. Поначало средствата на парламентарния
контрол – въпросите, питанията, исканията на
вот на недоверие на правителството и постоянните парламентарни комисии, по същността
си са насочени към действащото правителство,
защото основната и крайна цел на парламентарния контрол е да установи политиката на
правителството съответства ли на политиката
на избралия го парламент и ако не – да се
търси политическа отговорност. Упражняването
на парламентарен контрол върху действия на
правителство, което вече е понесло политичес
ка отговорност чрез вота на избирателите, не
бива да е самоцелно или да обслужва определени интереси. Този контрол може да има за
предмет проучване на определени аспекти и
въпроси от държавния и обществения живот,
изследване на действащото законодателство
или друг предмет в обхвата на правомощията на Народното събрание, като целта на
контрола следва да бъде само прозрачност и
подобряване на управлението на действащото
правителство в различните области.
Съдът е на мнение, че не може да се отрече
осъществяването на парламентарен контрол и
за минало време чрез някои от средствата му,
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в т.ч. и временните комисии, но при спазване
на изискването контролът да не се отклонява
от предназначението си и от правомощията
на парламента. Конституцията и Правилникът
за организацията и дейността на Народното
събрание уреждат парламентарния контрол и
неговите форми, но не въвеждат ограничения
относно предмета на дейност на временните
парламентарни комисии и времето, за което
те могат да правят проучвания и анкети. След
като временните комисии могат да събират
информация по всякакви въпроси от държавен и обществен интерес, те могат да събират
информация и по въпроси, които предхождат
мандата на действащите правителство и парламент, защото Конституцията не поставя
времеви изисквания и ограничения. Найчесто използваният парламентарен контрол е
последващият, поради което и прегледът на
парламентарната практика показва създаване
на временни парламентарни комисии за проучване действията на предходни правителства.
Същността на временните парламентарни комисии и преди всичко на анкетните комисии
предполага, че те могат да включват в предмета
си проучвания и събиране на информация по
въпроси от държавно и обществено значение
от миналото и за управлението на предходни
правителства, включително поради липсата
на времеви граници. Поради изложеното е
нео снователен доводът в искането за противоречие на оспореното решение с чл. 62, ал. 1
и чл. 79, ал. 2 от Конституцията.
По горните съображения Конституционният
съд намира, че искането като неоснователно
следва да бъде отхвърлено, поради което и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2, чл. 151, ал. 1 от
Конституцията и чл. 22, ал. 1 ЗКС
РЕШИ:
Отхвърля искането на петдесет народни
представители от 41-вото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на
длъжностни лица от органи на изпълнителната
власт, при и по повод помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания, и даване
и възстановяване на българско гражданство и
освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г., прието на
16 май 2012 г. от 41-вото Народно събрание
(ДВ, бр. 39 от 22.05.2012 г.).
Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков,
Кети Маркова и Анастас Анастасов са представили становище към решението.
Председател:
Димитър Токушев
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на съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков,
Кети Маркова и Анастас Анастасов по мотивите
на решението по к.д. № 5/2012 г.
Като възприемаме крайния извод за неоснователност на искането за обявяване на
противоконституционност на Решение от 16 май
2012 г. на 41-вото Народно събрание (НС) за
създаване на Временна парламентарна комисия
за проучване на фактите и обстоятелствата,
свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната
власт, при и по повод помилване, опрощаване
на несъбираеми държавни вземания, и даване
и възстановяване на българско гражданство
и освобождаване и лишаване от него през
периода януари 2002 – януари 2012 г., изразяваме несъгласие с част от аргументацията на
постановеното от Конституционния съд (КС)
решение по следните съображения:
Концептуалният дефект в обосновката
на взетото от мнозинството съдии решение
е предопределен от застъпената в Решение
№ 6/2012 г. по к.д. № 3/2012 г. позиция на
КС, според която всички парламентарни
комисии, както постоянните, така и временните, като помощни органи на НС обслужват
единствено упражнявания от парламента контрол върху правителството (изпълнителната
власт). Това, погрешно от конституционно
гледище, стеснено разбиране за правомощията на комисиите, съответно – и на НС,
което ги конституира с цел да подпомагат
дейността му, противоречи, от една страна, на
изричната разпоредба на чл. 79, ал. 2 от Конституцията, която прави ясно разграничение
във възможните функциите на постоянните
комисии, а, от друга – и на ал. 3 на същия
конституционен текст, която се отнася до
предназначението на временните комисии
за провеждане на анкети и проучвания, т.е.
дейности, които сами по себе си не са винаги
присъщи на парламентарния контрол върху
правителството, излъчено от парламента.
Поначало всички парламентарни комисии
както постоянните, така и временните, се
създават, за да обслужват упражняването на
конституционните правомощия на Народното
събрание. Няма никаква конституционна
опора да се приеме, че тяхното единствено
предназначение е ограничено до подпомагане на упражняването на парламентарния
контрол.
Казаното по-горе важи с пълна сила и за
временната комисия, създадена с атакуваното
решение на НС за проучване на конкретни
факти и обстоятелства за подлежаща на
правно регулиране дейност, защото събраната
информация може да послужи за основа на
законодателни решения в рамките на установената от Конституцията компетентност
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на парламента. С мотивите на решението по
настоящото конституционно дело, вместо да
се задоволи с констатацията, че при нейното
създаване НС се е съобразило с обвързващата
го аргументация (според нас неправилна) на
Решение № 6/2012 г. по к.д. № 3/2012 г., КС
излиза отвъд тази рамка, като пак поддържа
и обосновава тезата за конституционосъобразност на оспореното решение от позициите
на посочената рестриктивна представа, че
единственото позволено от Конституцията
предназначение на парламентарните комисии
е обслужването на контрола на законодателния орган върху правителството. Според нас
обаче правилният подход беше в контекста
на поставения в искането конкретен въпрос
съдът да доразвие и обогати практиката си,
като еволюира в своите виждания, за да изтълкува точно съдържанието на съответните
конституционни разпоредби и изостави пред
ходното свое становище. Основания за това
можеха да бъдат намерени в други актове на
КС (например, решения № 14/1997 г. по к.д.
11/1997 г., № 6/2007 г. по к.д. № 3/2007 г.,
№ 8/2010 г. по к.д. № 2/2010 г.), от които
категорично следва, че според Основния закон функциите на парламентарните комисии
съвсем не са ограничени до подпомагане на
контрола върху правителството (изпълнителната власт).
С оспореното решение на НС от 16.05.2012 г.
при спазване на чл. 79, ал. 3 от Конституцията
е създадена временна комисия с проучвателен
мандат, свързан с изследване на практиката на длъжностни лица от изпълнителната
власт по обслужване на упражняването на
определена категория конституционни правомощия от президента и вицепрезидента.
При всяко положение така поставената задача не е израз на парламентарен контрол.
Тя се свежда до събиране на данни относно
развитието на определени отношения, които
несъмнено подлежат на законово регулиране
в изпълнение на основното правомощие на
парламента по чл. 84, т. 1 от Конституцията.
Не приемаме за съобразена с Конституцията
тезата, че НС се нуждае от информация само
за нуждите на упражнявания от него парламентарен контрол върху правителството. Ако
това разбиране беше вярно, тогава би излязло,
че правомощието на НС по чл. 84, т. 16 от
Конституцията да изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд,
Върховния административен съд и главния
прокурор, включително и за прилагането на
закона от съответните съдебни органи, също
е израз на парламентарен контрол, което би
било абсолютно несъвместимо с принципите
за разделение на властите и независимост на
съдебната власт. Трайното прилагане занапред
на възприетото от мнозинството становище
би могло да доведе до сериозни неблагоприятни последици за нормалното управление на
държавата – например установяване от КС на
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противоконституционност на решение за създаване на комисия за проучване на практиката
по прилагане на процесуалните закони от съда
с оглед на тяхното подобряване. Считаме, че
в парламентарната демокрация събирането,
разпространението и използването за нуждите
на усъвършенстване на нормативната уредба
на достоверна информация относно начина
на упражняване на властта от онези, които
разполагат с нея, е единствено в интерес
на обществото и не може произволно да се
определя като способ за упражняване на институционален контрол.
Накрая, в допълнение към гореизложеното
констатираме наличието на вътрешно противоречие в мотивите на решението на КС. От
една страна, обосновавайки конституционността на оспореното парламентарно решение за
създаване на временна комисия, мнозинството
поддържа, че по принцип временни комисии
за проучване и анкети могат да се създават по
всякакви въпроси от държавен и обществен
интерес, включително и относно дейността на
предходно правителство с приключен мандат, а
същевременно, за да запази в някаква степен
последователност в позицията си, приема, че
и в тази хипотеза е налице осъществяване на
парламентарен контрол. Неприемливи за нас
са и изложените в решението съображения от
фактически характер (за дейността на временната
комисия в изпълнение на оспореното решение до
приключване на мандата є), защото са несъвместими с абстрактния характер на упражнявания от
КС контрол за конституционосъбразност върху
актовете на НС.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
2690

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 21 МАРТ 2013 Г.

за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия
и Българското национално радио и техните
регионални центрове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя Тарифа, по която
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и
техните регионални центрове, както следва:
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I. Телевизионни предавания
ТЕЛЕВИЗИОНЕН
КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИ- ЧАСОВИ
ЦАТА
ПОЯС

1400

06,00 – 12,00 ч.

825

12,00 – 16,00 ч.

550

16,00 – 18,00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК –
18,00 – 20,00 ч.
ПЕТЪК
20,00 – 22,00 ч.

715
2255

22,00 – 01,00 ч.

1650

01,00 – 06,00 ч.

330

06,00 – 12,00 ч.

880

12,00 – 16,00 ч.

960

16,00 – 18,00 ч.

905

18,00 – 20,00 ч.

960

20,00 – 22,00 ч.

2800

22,00 – 01,00 ч.

1200

01,00 – 06,00 ч.

330

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ

300

07,00 – 09,00 ч.

180

09,00 – 12,00 ч.

150

ПОНЕДЕЛНИК – 12,00 – 16,00 ч.
НЕДЕЛЯ
16,00 – 18,00 ч.

120

18,00 – 23,00 ч.

220

23,00 – 07,00 ч.

100

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ

350

06,00 – 12,00 ч.

130

12,00 – 18,00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК –
18,00 – 23,00 ч.
НЕДЕЛЯ

250

23,00 – 01,00 ч.

190

01,00 – 06,00 ч.

150

СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

БНТ Свят

КЛИП –
ЛВ./МИН.

ВСТЪПИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛИПОВЕ

БНТ 1

БНТ 2

ЦЕНА
ХРОНИКА –
ЛВ./МИН.

ДИСПУТ –
ЛВ./МИН.

920*

180

1150*

200

300*

100

300*

120

1100

250

320
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ІІ. Радиопредавания – БНР
КЛИП –
ЛВ./МИН

ИЗЛЪЧВАНЕ НА КЛИПОВЕ

06,00 – 15,00 ч.

До
30 сек – 190
До
1 мин – 380

15,00 – 23,00 ч.

До
30 сек – 150
До
1 мин – 300

06,00 – 15,00 ч.

До
30 сек – 90
До
1 мин – 180

15,00 – 20,00 ч.

До
30 сек – 50
До
1 мин – 100

Рег иона лни ра дио станции на БНР (София, Пловдив, Варна, ПОНЕДЕЛНИК –
07,00 – 19,00 ч.
Благоевград, Стара НЕДЕЛЯ
Загора, Шумен, Видин и Бургас)

До
30 сек – 35
До
1 мин – 70

ПРОГРАМА
„ХОРИЗОНТ“

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

ПРОГРАМА
ПОНЕДЕЛНИК –
„ХРИСТО БОТЕВ“ НЕДЕЛЯ

ХРОНИКА –
ЛВ./МИН

ДИСПУТ –
ЛВ./МИН

300

70

50

25

*Забележка. В цената на хрониката са включени и разходите за изработка на репортажа.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

2812

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 21 МАРТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.;
попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88
от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.
и бр. 22, 50 и 103 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател и министър на
външните работи;
2. замес т н и к м и н ис т ър -п редседат ел и
министър на регионалното развитие и благоустройството;

3. заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика;
4. замес т н и к м и н ис т ър -п редседат ел и
министър по управление на средствата от
Европейския съюз;
5. министър на икономиката, енергетиката
и туризма;
6. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
7. министър на вътрешните работи;
8. министър на финансите;
9. министър на здравеопазването;
10. министър на физическото възпитание
и спорта;
11. министър на отбраната;
12. министър на правосъдието;
13. министър на образованието, младежта
и науката;
14. министър на околната среда и водите;
15. министър на земеделието и храните;
16. министър на културата;
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17. министър за развитие на електронно
правителство.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя
и министър по управление на средствата от
Европейския съюз и министъра за развитие
на електронно правителство.“
§ 2. Създава се нов чл. 13:
„Чл. 13. (1) Министърът за развитие на
електронно правителство отговаря за планирането и цялостната координация на държавната политика в областта на развитието
на електронно правителство.
(2) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 издава заповеди.
Заповедите и служебната кореспонденция
на министъра се подпечатват със служебния
печат на Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 13а, ал. 1 думите „Министърът
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят със „Заместник министърпредседателят и министър по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 4. Навсякъде в чл. 19 думите „министърът по управление на средствата от Европейския съюз“ и „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заменят
съответно с „минист ърът за развитие на
електронно правителство“ и „министъра за
развитие на електронно правителство“.
§ 5. В чл. 20, ал. 1 думите „министъра по
управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят с „министъра за развитие
на електронно правителство“.
§ 6. В чл. 27, ал. 2 думите „министърът
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят с „министърът за развитие
на електронно правителство“.
§ 7. В чл. 29 думите „министърът по управ
ление на средствата от Европейския съюз“
се заменят с „министърът за развитие на
електронно правителство“.
§ 8. В чл. 69, ал. 2 се създава т. 9:
„9. дирекция „Модернизация на админис
трацията“.“
§ 9. В чл. 75, ал. 1, т. 11 думите „министъра
по управление на средствата от ЕС“ се заменят със „заместник министър-председателя и
министър по управление на средствата от ЕС“.
§ 10. Създава се чл. 77б:
„Чл. 77б. (1) Дирекция „Модернизация на
администрацията“:
1. предлага инициативи и мерки за оптимизация на публичния сектор;
2. изг о т вя експер т н и п ред ложен и я за
повишаване ефективността на държавните
институции;
3. разработва стратегически документи и
дава становища по проекти на нормативни
актове, свързани със:
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а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;
б) създаване, преобразуване и закриване
на административни структури с определяне
на техните функции и численост;
в) административното обслужване;
г) статута на държавния служител и управ
лението на човешките ресурси в държавната
администрация;
д) децентрализацията на държавното управление;
4. изследва добрите практики, изготвя анализи и експертни предложения за промени в
нормативните актове, свързани с длъжностите,
процедурите за подбор и атестиране и статута на служителите, както и със системата
за заплащане в държавната администрация;
5. разработва насоките за интегрирано административно обслужване и предлага мерки
за подобряване на процесите при предоставяне
на административни услуги;
6. осъществява управлението и координацията на студентските стажове в държавната
администрация;
7. отговаря за развитието на порталите за
обществени консултации, децентрализация,
мобилност и за студентски стажове в държавната администрация;
8. публикува необходимата информация за
дейността на Съвета за административната
реформа на портала за консултативните съвети
и на портала за децентрализация.
(2) Дирекция „Модернизация на админис
трацията“ изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа.“
§ 11. В чл. 78, ал. 2 думите „министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят с „министъра за развитие
на електронно правителство“.
§ 12. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър
на финансите“ се заменят с „Политически
кабинет на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и
благоустройството“ и числото „12“ се заменя
с „5“.
2 . Д у м и т е „Пол и т и че ск и к аби не т на
замест ник минист ър -п редседател я и министър на вътрешните работи“ се заменят
с „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на труда и
социалната политика“.
3. Д у м и т е „По л и т и че ск и к аби не т н а
министъра по управление на средствата от
Европейск и я съюз“ се замен ят с „Политически кабинет на заместник министърпредседателя и министър по управление на
средствата от Европейския съюз“ и цифрата
„5“ се заменя с „6“.
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4. След ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се създава нов ред:
„Политически кабинет на министъра за
развитие на електронно правителство
5“.
5. На ред „Обща администрация“ числото
„115“ се заменя със „116“.
6. На ред „дирекция „Правителствен протокол“ числото „14“ се заменя с „15“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „142“ се заменя със „154“.
8. След ред „дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ се създава нов ред:
„дирекция „Модернизация на администрацията“
12“.
9. На ред „Секретариати на съвети към
Министерския съвет“ числото „24“ се заменя
с „12“.
10. Ред „Секретариат на Съвета за админис
тративната реформа 12“ се заличава.
Заключителни разпоредби
§ 13. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 64 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г. и бр. 25,
77 и 80 от 2011 г.) чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. Съветът се състои от председател и
членове. Председател е заместник министърпредседателят и министър по управление на
средствата от Европейския съюз. Членовете
на съвета са по един заместник-министър на:
труда и социалната политика, регионалното
развитие и благоустройството, финансите,
правосъдието, земеделието и храните, икономиката, енергетиката и туризма, околната
среда и водите, транспорта, информационните
технологии и съобщенията, вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, образованието, младежта и науката,
културата, физическото възпитание и спорта,
определени от съответния министър, главният
секретар на Министерския съвет и началникът
на политическия кабинет на министъра за
развитие на електронно правителство.“
§ 14. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15,
25, 77 и 80 от 2011 г. и бр. 101 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Председател на съвета е заместник министър-председателя и министър по
управление на средствата от Европейския
съюз. Членове на съвета са по един заместникминистър на: труда и социалната политика,
регионалното развитие и благоустройството,
финанси те, правосъдието, земеделието и
храните, икономиката, енергетиката и туризма, околната среда и водите, транспорта,
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информационните технологии и съобщенията, вътрешните работи, отбраната, външните
работи, здравеопазването, образованието,
м ла деж та и нау ката, к ул т у рата, физи ческото възпитание и спорта, определени от
съответния министър, главният секретар на
Министерския съвет и началникът на политическия кабинет на министъра за развитие
на електронно правителство.
(2) По решение на председателя за участие
в заседанията на съвета могат да бъдат канени
представители на други държавни органи и
институции, местната власт и неправителствени организации, имащи отношение към
разглежданите въпроси.
(3) Когато се обсъждат въпроси, свързани
с децентрализацията, на заседанията задължително се канят представители на Националното сдружение на общините в Република
България.“
2. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 след думата „министри“ се поставя точка и текстът до края се заличава;
б) алинея 3 се отменя.
3. В чл. 5, ал. 2 думите „заместник-председател“ се заменят с „член на съвета“.
4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Административното и техничес
кото обслужване и експертното осигуряване на
съвета се осъществява от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява
функциите на секретариат, и се организира от
секретар – държавен служител в дирекцията,
определен от министър-председателя.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира, координира и контролира
подготовката и провеждането на заседанията
на съвета и участва в тях;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното само
управление, както и чрез други организации
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от съвета;
3. координира изготвянето на анализи,
експертизи, становища, инициативи и мерки
по въпроси от компетентността на съвета;
4. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета;
5. води отчет за изпълнението на решенията на съвета;
6. изготвя протоколите от заседанията на
съвета и съхранява документацията на съвета;
7. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета;
8. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от
министър-председателя или от председателя
на съвета.“
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§ 15. Постановлението влиза в сила от
20 март 2013 г.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 21 МАРТ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата
администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти и
на неговата администрация.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с
Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 55 от 2010 г., бр. 5,
38 и 99 от 2011 г. и бр. 22 и 68 от 2012 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17:
а) в ал. 1 числото „10“ се заменя с „12“, а
думите „финансови контрольори“ се заличават;
б) в ал. 2 числото „281“ се заменя с „267“.
2. В чл. 22, ал. 1 се създават нови т. 9 и 10:
„9. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
10. отговаря и осъществява контрол при
охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството.“
3. Раздел Va с чл. 22а се отменя.
4. В чл. 23 т. 2 се изменя така:
„2. д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вн и дейности“;“.
5. В чл. 24:
а) точка 16 се изменя така:
„16. участва в разработването на методологията и реда за отчетност на търговските
дружества и съставя отчети за задълженията
и просрочените задължения на търговските
дружества;“
б) точка 20 се отменя;
в) точка 21 се изменя така:
„21. съгласува списъка със средствата за
капиталови разходи и организира утвърждаването им от министъра на финансите;“
г) създават се т. 23 и 24:
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„23. осъществява предварителен контрол
за законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност,
преди поемане на задължения или извършване на разходи;
24. осъществява проверки при вземането
на решения за поемане на задължение и извършване на разход със средства, получени
от републиканския бюджет.“
6. В чл. 27:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„(1) Дирек ци я „А дминистративни дейности“:“;
бб) точки 13 и 14 се отменят;
вв) в т. 15 думата „единната“ се заменя с
„автоматизираната“;
гг) точка 21 се отменя;
дд) точка 22 се изменя така:
„22. организира, контролира и отговаря
за поддържането на информацията в Административния регистър по Закона за администрацията;“
ее) точка 24 се отменя;
жж) точки 26 – 33 се отменят;
зз) в т. 42 думите „възникването, изменянето
и прекратяването на“ се заличават;
ии) точки 44 и 45 се отменят;
кк) в т. 46 думите „и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност“ се заличават;
лл) точка 48 се изменя така:
„48. организира дейността по поддържане
на онлайн консултации на интернет страницата на министерството по въпроси на здравеопазването, приема и отговаря на сигнали,
жалби и запитвания на граждани по „Горещата
телефонна линия“ на министерството;“
б) алинеи 2 и 3 се отменят.
7. В чл. 27а:
а) точка 6 се отменя;
б) създават се т. 15 и 16:
„15. оформя командировките в чужбина;
16. създава и поддържа база данни за задграничните командировки на служителите в
министерството и неговите структури.“
8. В чл. 28:
а) в т. 1 думите „и електронно здравеопазване“ се заличават;
б) точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Обществени поръчки“;“
в) създават се т. 7 и 8:
„7. дирекция „Електронно здравеопазване“;
8. дирекция „Инвестиционна политика“.“
9. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Дирекция „Медицински дейности“:
1. разработва и съгласува проекти на нормативни актове в областите на дейност на
дирекцията;
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2. разработва проекти на национални програми в областите на дейност на дирекцията,
участва в тях и координира изпълнението им;
3. участва в разработването на Националната здравна стратегия и доклада за нейното изпълнение в областите на дейност на
дирекцията и отговаря за обобщаването на
стратегията и доклада;
4. участва в разработването на годишния
доклад за здравното състояние на населението в областите на дейност на дирекцията и
отговаря за неговото обобщаване;
5. осъществява взаимодействие с Изпълнителна агенция „Медицински одит“ във връзка
с контрола на медицинските дейности;
6. организира дейността по издаване и отнемане на разрешения за лечебна дейност и
за асистирана репродукция, както и на разрешения по Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането;
7. поддържа регистрите и списъците по
Закона за лечебните заведения, Закона за
здравето, Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и др.;
8. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативни актове в областите
на дейност на дирекцията;
9. осъществява взаимодействие с Национа лни я цент ър по обществено здраве и
анализи и анализира здравните потребности
на населението, състоянието и тенденциите
за развитие на здравната система, потребностите от човешки ресурси в областта на
здравеопазването в Република България и
разработва критерии и системи за оценка
на резултатите от медицинската дейност на
лечебните заведения;
10. дава указания на лечебните заведения
по прилагане на утвърдените медицински
стандарти;
11. координира дейността на регионалните
здравни инспекции с изключение на дейности
те по чл. 14, ал. 2;
12. координира дейността на националните
и републиканските консултанти;
13. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по ръководство
и контрол на медицинската експертиза на
работоспособността и осъществява взаимодействието с Националната експертна лекарска
комисия;
14. организира, координира и отговаря за
изпълнението на дейностите, свързани с координация на системите за социална сигурност,
в частта здравни грижи;
15. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпросите в областите на дейност на
дирекцията;
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16. осъществява взаимодействие със със ловн и т е орга н иза ц и и на мед и ц и нск и т е
специалисти и с Националната здравноосигурителна каса;
17. осъществява взаимодействието с организациите за защита на правата на пациентите
и подпомага дейността на Обществения съвет
по правата на пациентите;
18. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му във връзка с дейността по
провеждане на медицински научни изследвания върху хора по реда на Закона за здравето;
19. организира дейността, свързана с подпомагане лечението на български граждани
в чужбина извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
20. планира, организира, координира и
контролира дейността по осигуряване, подобряване и развитие на медицинската помощ
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;
21. планира, организира, координира и
кон т рол и ра дей нос т та на цен т рове т е за
спешна медицинска помощ и на центровете
за трансфузионна хематология;
22. осъществява координация на медицинската помощ при спешни състояния;
23. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицински
транспорт извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване;
24. п лани ра, ана лизи ра и координи ра
дейностите в областта на репродуктивното
здраве, детското здраве и редките болести;
25. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му в областта на
трансплантацията на органи, тъкани и клетки;
26. изготвя становища и предложения за
медицински информационни стандарти за
обмен на здравна информация;
27. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и държавните лечебни заведения в
готовност за работа при бедствия;
28. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията по поддържане на плановете за работа в
системата на здравеопазването при бедствия,
изготвя експертна оценка за състоянието
и възможностите на медицинските сили и
средства на страната;
29. организира и осъществява медицинското
осигуряване на пострадалите при кризи;
30. разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация и провежда мероприятия
за тяхното изпълнение;
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31. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на администрацията
на министерството и оповестяването му при
привеждане на страната от мирно на военно
положение и при стихийни бедствия и аварии;
32. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството
при въвеждането му в действие;
33. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от
здравната мрежа на страната със структурите
на НАТО и Европейския съюз, разработва
модели за реакция по видове кризи за защитата на живота и здравето на населението;
34. изгражда, поддържа и управлява информационна система с база данни за лечебните
заведения;
35. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните психиатрични болници и подпомага и координира
медицинските дейности, свързани с психичното здраве;
36. организира и осъществява процедурите
за признаване на професионална квалификация и за признаване на специализация в
областта на здравеопазването;
37. планира и координира дейностите по
провеж дане на следдипломно обу чение в
системата на здравеопазването;
38. организира и осъществява процедурите
по издаване на удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България, включително
за наличие или липса на административни
наказания, свързани с правото да се упражнява медицинска професия;
39. организира и осъществява процедурите
във връзка с временно упражняване на медицински дейности в Република България от
граждани на страни – членки на Европейския
съюз, и на държави от Европейското икономическо пространство;
40. осъществява връзки и координира взаимодействието с институциите на Европейския
съюз в областта на взаимното признаване на
професионални квалификации и специализации в областта на здравеопазването;
41. подпомага министъра при разработването на политики и концепции, свързани с
медицинското образование и квалификация;
анализира ефективността от прилагането на
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалности
от регулираните медицински професии и
аргументира необходимостта от актуализацията им;
42. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по упражняване на
контрол върху дейностите по провеждане на
обучението за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването;
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43. планира, организира, координира и
контролира дейността на държавните домове
за медико-социални грижи за деца, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца;
44. координира, подпомага и осигурява
технически дейността на Акредитационния
съвет, Комиси ята за лечение в чу жбина,
Комисията за признаване на професионална
квалификация по регулирана медицинска
професия и/или специалност в областта на
здравеопазването, Съвета по стандарти за
качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност, Комисията за разглеждане
на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за
представителни, на съветите по чл. 21 и 45
от Закона за администрацията и на други
комисии и съвети в областите на дейност
на дирекцията;
45. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по методическо ръководство, координация и контрол върху дейността
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
Изпълнителната агенция по трансплантация,
Център „Фонд за асистирана репродукция“ и
Център „Фонд за лечение на деца“.“
10. В чл. 30:
а) в т. 1 се създава буква „ж“:
„ж) за надзора на заразните болести;“
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. разработва и съгласува проекти на нормативни актове, които транспонират директиви или създават условия за прилагането на
регламенти на Европейския съюз в областта
на държавния здравен, включително радиационен контрол, безопасността на храните,
опазването на общественото здраве и надзора
на заразните болести;
3. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативните актове в областите
на дейност на дирекцията;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. методически подпомага дейността на
регионалните здравни инспекции по държавния здравен контрол, опазването на общественото здраве и надзора на заразните болести,
включително разработва указания за планиране, извършване и отчитане дейността на
регионалните здравни инспекции в областта
на общественото здраве;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. изпълнява функциите и задълженията
на Министерството на здравеопазването по
системите на Европейския съюз за бързо
съобщаване за наличие на опасни стоки на
пазара (R APEX) и за бързо съобщаване за
наличие на опасни храни и фуражи (R ASFF)
и изпълнява ролята на компетентна контактна
точка по тези системи;“
д) точка 14 се изменя така:
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„14. организира и ръководи на национално
ниво мониторинговите системи за водите за
питейно-битови цели, минералните води, водите за къпане, атмосферния въздух, шума в
урбанизираните територии, нейонизиращите
и йонизиращите лъчения;“
е) точка 15 се отменя;
ж) точки 16 и 17 се изменят така:
„16. участва в разработването на годишния
доклад на министъра на здравеопазването за
състоянието на здравето на гражданите, като
подготвя раздел „Здраве и околна среда“;
17. изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката
на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми,
планове за действие и проекти в областта на
общественото здраве, включително надзора
на заразните болести, имунопрофилактиката,
както и изпълнението на Националния имунизационен календар;“
з) точки 20 и 21 се изменят така:
„20. участва в проверки и в разглеждането
на предложения, сигнали и жалби, свързани
с държавния здравен контрол, опазването на
общественото здраве и надзора на заразните
болести;
21. участва в изготвянето на становища и
позиции и представлява страната в комитетите,
работните групи и други работни органи към
Съвета на Европейски съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа и Европейския
орган по безопасност на храните и други по
въпросите в областта на общественото здраве, включително безопасността на храните и
надзора на заразните болести;“
и) в т. 22 след думите „проверки на“ се
добавя „органи на“;
к) точки 23 и 24 се изменят така:
„23. изготвя и предоставя на Европейската
комисия доклади с резултатите от проведения
контрол и/или мониторинг на качеството на
питейните води и водите за къпане, козметичните продукти, химичните вещества, смеси и
изделия и други стоки, дейности и фактори на
жизнената среда със значение за здравето на
населението в изпълнение на задълженията,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
24. осъществява сътрудничество с международни организации по въпросите на държавния
здравен контрол, безопасността на храните,
опазването на общественото здраве и надзора
на заразните болести;“
л) точка 29 се отменя;
м) точка 31 се отменя;
н) точки 32 – 36 се изменят така:
„32. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти,
осигурявани от министерството по реда на
чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, като:
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а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества и свързаните
с това финансови средства, заплащани от
републиканския бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките,
съхранението и разпределянето на лекарствените продукти по чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона
за здравето, заплащани от републиканския
бюджет;
в) събира и обработва данни относно приложените дози в лечебните заведения;
33. осъществява методическо ръководство
по планиране, съхранение, прилагане, отчитане на приложени дози, спазване схемите
по Националния имунизационен календар,
отлагане от имунизации и реимунизации по
медицински противопоказания;
34. контролира изпълнението на Националния имунизационен календар, подготвя,
предлага и координира мерки за повишаване
на имунизационния обхват;
35. организира и координира провеждането
на граничен здравен контрол за предпазване
на страната от внасяне и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск;
36. разработва и предлага на министъра
специфични профилактични и противоепидемични мерки при възникване на извънредна
епидемична обстановка и контролира изпълнението им;“
о) точки 37 и 38 се отменят;
п) точка 40 се отменя;
р) точки 46 и 47 се отменят;
с) в т. 60 след думите „комисията за“ се
добавя „регистриране“.
11. В чл. 31:
а) в т. 5 думите „и медицинските изделия“
се заменят с „медицинските изделия и наркотичните вещества“;
б) точка 9 се отменя;
в) точки 11 – 13 се отменят;
г) точка 23 се отменя;
д) в т. 36 накрая се поставя запетая и се
добавя „лекарствената политика и медицинските изделия“.
12. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Дирекция „Международни дейности, програми и проекти“:
1. идентифицира, координира и участва
в разработването на, както и осъществява
контрол при изпълнението на проекти в областта на здравеопазването по оперативните
програми на Република България, финансирани от Европейския съюз, и отговаря
за организацията по администрирането и
управлението им;
2. координира и участва в разработването,
мониторинга и контрола върху техническото
изпълнение на проекти, включително чрез
извършване контрол на място, на други международни проекти и програми в областта
на здравеопазването, финансирани от Евро-
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пейския съюз или от други международни
финансови институции и донори, и отговаря
за организацията по администрирането и
управлението им;
3. изпълнява функциите на Програмен
оператор по Програма BG07 „Инициативи
за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство;
4. подпомага и координира процеса по
деинституционализация на децата от ДМСГД;
5. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
оценка на изпълняваните от министерството
програми и проекти;
6. докладва за напредъка на проектите пред
институциите, отговорни за наблюдението и
контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните
финансови институции;
7. участва в разработването, съгласуването
и прилагането на финансови меморандуми
и други споразумения за финансиране от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, както и от други финансиращи институции по програми и проекти
в областта на здравеопазването;
8. планира, организира и координира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите, свързани с членството
в Европейския съюз;
9. координира и участва в подготовката на
позицията и участието от българска страна в
редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика,
здравеопазване и защита на потребителите
и в неформалните заседания на Съвета на
министрите на Европейския съюз по здравеопазване;
10. поддържа оперативни контакти по въпросите, свързани с членството в Европейския
съюз, чрез Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз,
с институциите на Европейския съюз, както
и с институции на държавите – членки на
Европейския съюз;
11. ръководи и администрира дейността
на съответната работна група към Съвета
по европейски въпроси и подпомага министерства, агенции и други администрации
при разработването и осъществяването по
компетентност на политиката в областта на
здравеопазването;
12. участва в работата на Съвета по европейските въпроси; осъществява нотификацията
пред Европейската комисия на новоприетото
българско законодателство, въвеждащо актове
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
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13. координира и участва в подготовката
на позиции, рамкови позиции, указания, анализи, информации и становища във връзка с
участието на българската страна в работата
на институциите на Европейския съюз от
компетентност на министерството;
14. координира участието на представители
на министерството в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни
форуми към Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия;
15. извършва анализ на задълженията в
областта на здравеопазването, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз, и подготвя материали,
документи и становища;
16. координира подготовката и участва в
изготвянето на необходимата информация
във връзка с процедури срещу Република
България за неизпълнение на задълженията,
произтичащи от правото на Европейския съюз
в областта на здравеопазването;
17. осъществява оперативни контакти с
администрацията на Министерския съвет,
Министерството на външните работи и други
ведомства по въпросите, свързани с членството
в Европейския съюз;
18. организира и координира дейностите по
двустранно и многостранно сътрудничество
в областта на здравеопазването и изразява
становища по прилагането на международни
договори;
19. осъществява дейностите по подготовка,
съгласуване, сключване и координиране на
изпълнението на двустранни и многостранни
договори за международно сътрудничество в
областта на здравеопазването;
20. съгласува и планира подготовката на
посещенията в чужбина и участието в международни форуми на министъра и на членовете
на политическия кабинет, като осигурява материали във връзка с посещенията и участията;
21. координира и подпомага организирането на посещенията в Република България на
министри на здравеопазването и официални
делегации и подготвя необходимите документи
и информация;
22. осъществява дейностите по планиране и координиране на сътрудничеството със
Световната здравна организация, Съвета на
Европа и други международни организации и
регионални инициативи в областта на здравеопазването;
23. осъществява дейности по подготовка
на материали за междуправителствени смесени комисии за търговско, икономическо и
научно-техническо сътрудничество;
24. поддържа и координира контактите със
съответните министерства в чужбина, както
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и с различни международни организации,
свързани с осъществяване на международната
дейност на министерството;
25. осъществява оперативни контакти с
министерствата и други държавни институции,
задграничните представителства на Република
България в чужбина, чуждестранни дипломатически мисии в Република България, представителствата на международните организации
по въпроси в областта на здравеопазването;
26. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с международни
дейности, постъпили за съгласуване от министерства или други структури на изпълнителната власт;
27. участва в провеждането в Република
България и в чужбина на международни форуми, срещи и други прояви в областта на
здравеопазването.“
13. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира, планира, координира и
отговаря за дейностите по провеждане на
обществени поръчки в министерството и
изготвя график за тяхното провеждане през
съответната година;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки,
провежда обществените поръчки и организира
подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по
обществени поръчки;
3. води и съхранява досиета на проведените процедури за възлагане на обществени
поръчки;
4. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
и на държавните търговски дружества по
провежданите от тях процедури за възлагане
на обществени поръчки;
5. изготвя проекти на административни
актове и договори в областите на дейност на
дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност;
6. организира и координира дейностите
по осъществяване функциите на министъра
по Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия) (OB, L 324 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г. и бр. 5
и 27 от 2010 г.);
7. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и
на министерството по делата пред Комисията
за защита на конкуренцията, Комисията за
защита от дискриминация и всички съдебни
инстанции в страната в областите на дейност
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на дирекцията след писмено упълномощаване
от министъра и предоставя информация на
дирекция „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването“ за хода на делата,
която се вписва в информационната база
данни за водените от министерството дела.“
14. В чл. 39б:
а) в т. 6 думите „от компетентността на специализираната администрация“ се заличават;
б) в т. 8 думите „изготвяни от специализираната администрация“ се заличават.
15. Създават се чл. 39в и 39г:
„Чл. 39в. (1) Дирекция „Електронно здравеопазване“:
1. организира, координира и отговаря за
дейностите по разработване и актуализиране
на стратегия за електронно здравеопазване и
план за действие;
2. прави предложения и дава становища
от технологична гледна точка във връзка с
изпълнението на стратегията и приоритетите
за информационно осигуряване на министерството, на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити и на лечебните заведения;
3. участва в координацията на дейностите,
свързани с прилагането на информационните
технологии при изпълнение на национални и
международни програми;
4. координира дейностите по развитие на
единна информационна здравна система и
електронно здравеопазване;
5. участва в изготвянето на становища и
предложения за комуникационно-информационните системи за здравеопазване и системите,
създаващи условия за развитие на електронно
здравеопазване;
6. организира, контролира и отговаря за
поддържането и изправността на автоматизираната информационна инфраструктура на
министерството – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
7. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните
бази данни на министерството;
8. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията
в единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
9. прави предложения от технологична
гледна точка във връзка с изпълнението на
стратегията и приоритетите за информационно
осигуряване на министерството, на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
на лечебните заведения за болнична помощ;
10. разработва и предлага правила за информационно управление и система за достъп
до информация;
11. осъществява функциите по приложение
№ 2 към чл. 28, ал. 3 от Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност, приета с Поста-
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новление № 279 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 58 и 102 от 2010 г.).
(2) Минист ърът оп редел я със заповед
служител от дирекцията, който изпълнява
функциите по ал. 1, т. 11.
(3) При изпълнение на функциите по ал. 1,
т. 11 служителят по ал. 2 е пряко подчинен
на министъра.
Чл. 39г. Дирекция „Инвестиционна политика“:
1. проучва нуждите на министерството и
структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната стратегия на
министерството за осъществяване на здравната реформа и изготвя предложения за ново
строителство, реконструкция или ремонт;
2. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра и държавните търговски дружества и ги предлага за одобрение
на министъра след съгласуване с дирекция
„Бюджет и финанси“;
3. участва в процедури за приемане на
следните, финансирани от министерството,
дейности: проучвателни и проектни работи,
строителство, доставка на машини и съоръжения, медицинска апаратура и консултантски услуги;
4. осъществява контрол по усвояването на
целеви субсидии за капиталови разходи, предоставени на държавни търговски дружества;
5. поддържа информационна база данни за
закупената с целеви средства от държавния
бюджет в държавните търговски дружества и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на здравеопазването
медицинска апаратура, като изисква регулярна
информация за това от техните ръководители;
6. изготвя становища за състоянието на
сградния фонд и инсталациите на министерството, държавните търговски дружества и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
7. оказва техническа и методологична
помощ на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра и на лечебни заведения – търговски дружества, по
въпросите на инвестиционните разходи и по
уточняването на собствеността им;
8. предприема действия за съставянето и
актуализирането на актовете за държавна
собственост за имотите, предоставени за управление на министерството;
9. организира и осъществява дейностите
по управление на собствеността на министерството;
10. оказва правна помощ на министъра при
упражняване на функциите му по управление
и разпореждане с дълготрайните материални
активи на министерството;
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11. изготвя и съгласува актове, свързани
с управлението и разпореждането с имоти и
вещи – държавна собственост, предоставени
на министерството;
12. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне
на държавни и обществени концесии в областта на здравеопазването, като подготвя
документите и организира провеждането на
процедури съвместно с други дирекции в
министерството;
13. организира и осъществява превантивен
и текущ контрол по изпълнението на концесионните договори;
14. организира и осъществява дейностите, свързани със сключване на договори за
публично-частни партньорства в областта на
здравеопазването;
15. изразява становища и изготвя проекти
на актове на министъра във връзка с преструктуриране и приватизация на лечебни и
здравни заведения;
16. изготвя и съгласува актове, с които
министърът упражнява правата на държавата
в капитала на търговските дружества;
17. осъществява дейностите, свързани с
управлението на държавните търговски дружества, провежда конкурси и подготвя договори
за възлагане на управлението;
18. изготвя отчети и анализи за финансовото състояние на държавните търговски
дружества;
19. отговаря за администрирането на дейността в областта на държавните помощи от
компетентността на министерството;
20. изготвя проекти на административни
актове и договори в областите на дейност на
дирекцията и ги съгласува за законосъобразност и целесъобразност;
21. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра
и на министерството по делата пред Комисията за защита от дискриминация и всички
съдебни инстанции в страната в областите
на дейност на дирек ци ята след писмено
упълномощаване от министъра и предоставя информация на дирекция „Нормативно
регулиране на системата на здравеопазването“ за хода на делата, която се вписва в
информационната база данни за водените от
министерството дела.“
16. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „от дирекция „Административно и информационно обслужване“ се
заличават;
б) в ал. 4 накрая се добавя „или определени
със заповед служители“.
17. В чл. 44, т. 4 буква „в“ се отменя.
18. Приложението към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на здравеопазването – 267 щатни
бройки
Политически кабинет
6
Главен секретар
1
Дирекция „Вътрешен одит“
10
Главен държавен здравен инспектор на
Република България
1
Инспекторат
9
Звено „Сигурност на информацията“
2
Обща администрация
71
в т.ч.:
дирекция „Бюджет и финанси“
28
дирекция „Административни дейности“
35
дирекция „Пресцентър, връзки с обществеността и протокол“
8
Специализирана администрация
167
в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
39
дирекция „Обществено здраве и управление
на специализирани донорски програми“
29
дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“
20
дирекция „Международни дейности, програми и проекти“
23
дирекция „Обществени поръчки“
11
дирекция „Нормативно регулиране на сис19
темата на здравеопазването“
дирекция „Електронно здравеопазване“
11
дирекция „Инвестиционна политика“
15“

§ 2. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г. и
бр. 101 и 103 от 2012 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 5:
„5. председателят на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3:
а) на ред 1, колона „численост на персонала“
числото „187“ се заменя със „197“;
б) на ред 4, колона „численост на персонала“
числото „3005“ се заменя с „2964“;
в) създава се ред 21:
„
21. Национален съвет по цени и реимбурси- 45
ране на лекарствените продукти

“
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§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с
Постановление № 169 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г. и бр. 7 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „187“ се заменя
със „197“.
2. Приложението към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в структурните звена на
Изпълнителната агенция по лекарствата – 197
щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация
37
в т.ч.:
дирекция „Административно и стопанско
обслужване“
29
дирекция „Правно-нормативно осигуряване
и управление на качеството“
8
Специализирана администрация
156
в т.ч.:
дирекция „Контрол на лекарствените продукти“
38
дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“
49
дирекция „Анализи на лекарствените продукти“
17
дирекция „Контрол на лекарствената употреба“
17
дирекция „Контрол на трансфузионната
система“
11
дирекция „Медицински изделия“
12
дирекция „Клинични изпитвания“
12“

§ 4. Трудовите и служебните правоотношения на служителите от Министерството
на здравеопазването, които преминават към
Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти, се уреждат по реда
на чл. 123, т. 7 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат структурата и организацията на работа на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти, наричан по-нататък
„Националния съвет“, и на неговата администрация.
(2) Националният съвет е със статут на
държавна комисия.
Чл. 2. (1) Националният съвет е държавен
орган към министъра на здравеопазването,
който утвърждава и регистрира цените на
лекарствените продукти, включва, променя или изключва лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък, утвърждава
фармако-терапевтични ръководства и препоръки за лечение с лекарствени продукти,
както и контролира цените на лекарствените
продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
(2) Националният съвет е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на здравеопазването.
Чл. 3. (1) Националният съвет е колегиален орган, който се състои от председател и
шестима членове.
(2) Председателят и членовете на Националния съвет се избират и освобождават
от Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването.
Чл. 4. (1) Дейността на Националния съвет
се обслужва от администрацията към него.
(2) Ръководството на администрацията на
Националния съвет се осъществява от главен
секретар.
Чл. 5. (1) Към Националния съвет могат
да се създават постоянни и временни консултативни звена.
(2) За осъществяване на дейност та си
Националният съвет може да привлича и
външни експерти.
Чл. 6. При осъществяване на своите функции Националният съвет взаимодейства с
държавни органи и институции, както и с
органите на местното самоуправление и с
неправителствени организации.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Председателят ръководи, координира и контролира дейността на Националния
съвет и го представлява.
(2) Председателят на Националния съвет:
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1. свиква и ръководи заседанията на Националния съвет;
2. издава наказателни постановления в
случаите, предвидени в ЗЛПХМ;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите
и служебните правоотношения с лицата от
администрацията;
4. носи отговорност за управлението на
финансовите средства и за законосъобразното
и целесъобразното им разходване;
5. сключва договори, необходими за дейността на Националния съвет и на неговата
администрация;
6. сключва граждански договори с външните експерти по чл. 5, ал. 2;
7. командирова служителите;
8. изпълнява и други функции, предвидени
в закон или в подзаконов нормативен акт.
(3) Председателят на Националния съвет
представя в Министерския съвет ежегоден
отчет за дейността на Националния съвет.
(4) При отсъствие на председателя той се
замества от определен от него със заповед
член на съвета за всеки отделен случай.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 8. (1) Националният съвет разглежда
и решава въпросите от своята компетентност
на заседания.
(2) Председателят на Националния съвет
определя член/членове на съвета, който/които
изготвят и представят пред съвета експертен
доклад за всяка заявена процедура съгласно
наредбата по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ.
Чл. 9. (1) Заседанията на Националния
съвет са открити и закрити.
(2) Националният съвет определя служителите от администрацията, представител
на Националната здравноосигурителна каса
или на Министерството на здравеопазването,
които задължително присъстват на откритите
заседания.
(3) На о т к ри т и т е заседа н и я могат да
п рис ъ с т в ат п р едс т а ви т е л и н а с ъ с ловн и
организации, заявители по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
производители на лекарствени проду кти,
представителни пациентски организации и
други лица, които се уведомяват за датата
и часа на заседанието при условия и по ред,
определени от съвета.
(4) В закрито заседание участват само членовете на Националния съвет и протоколист.
По решение на съвета на закрито заседание
могат да присъстват и други лица.
Чл. 10. (1) Заседанията на Националния
съвет са редовни и извънредни.
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(2) Националният съвет заседава редовно
веднъж седмично по предварително оповестен
дневен ред. Материалите по дневния ред се
предоставят на членовете най-късно два дни
преди заседанието.
(3) Националният съвет се свиква на извънредно заседание от председателя по негова
инициатива или по предложение на всеки от
членовете му.
(4) На заседанията могат да се обсъждат
въпроси с неотложен характер, невключени в
дневния ред, в случай че никой от членовете на
Националния съвет не възрази допълнителните
въпроси да бъдат обсъждани на заседанието.
Чл. 11. (1) Заседанията на Националния
съвет се откриват и провеждат в присъствието
на повече от половината от общия брой на
членовете му.
(2) Заседанията на Националния съвет се
ръководят от председателя, а при негово отсъствие – от овластен член на Националния
съвет по чл. 7, ал. 4.
Чл. 12. (1) Националният съвет приема
решенията си с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой
на членовете си.
(2) Решенията на Националния съвет се
съобщават писмено на заинтересуваните лица в
сроковете, определени в Административнопро
цесуалния кодекс.
Чл. 13. За всяко заседание на Националния
съвет се води протокол, който се подписва от
председателя или от лицето по чл. 7, ал. 4,
както и от всички присъствали членове.
Чл. 14. (1) Служителите и другите лица,
участващи в дейността на Националния съвет,
са длъжни да пазят служебните и търговските тайни, станали им известни по повод на
работата.
(2) Служителите подписват декларация,
че ще пазят служебната и търговската тайна.
Съдържанието на декларацията се определя
от Националния съвет.
Чл. 15. При осъществяването на контролните си функции членовете на Националния
съвет и определените от него длъжностни
лица имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения на контролираните от него лица;
2. да събират документи и писмени обяснения от проверяваните лица.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл. 16. (1) Структурата на администрацията включва: главен секретар, служител
по сигурността на информацията, дирекция
„Финансови дейности и човешки ресурси“,
дирекция „Нормативно регулиране и организация на дейността на съвета“ и дирекция
„Аналитични дейности и контрол“.
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(2) Общата численост на Националния съвет и на неговата администрация е 45 щатни
бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е
посочена в приложението.
Чл. 17. Общата администрация на Националния съвет е организирана в дирекция
„Финансови дейности и човешки ресурси“.
Чл. 18. Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Аналитични дейности
и контрол“ и дирекция „Нормативно регулиране
и организация на дейността на съвета“.
Г л а в а

п е т а

ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Раздел I
Функции на главния секретар
Чл. 19. Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
функционирането на общата и специализираната администрация за точното спазване
на нормативните актове;
2. разработва предложения за длъжностното разписание;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
4. предлага структурирането и преструктурирането на административните звена;
5. отговаря за условията на работа на
Националния съвет и на неговата администрация и за организационно-техническото
обзавеждане на звената;
6. свиква по своя преценка на заседания
ръководните държавни служители от съответните звена за обсъждане на различни въпроси
и отговаря за изпълнението им;
7. изготвя проекта на бюджетна сметка
на Националния съвет в частта му относно
средствата, необходими за административното
осигуряване на дейността на Националния
съвет;
8. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и
материа лни те средст ва, предоставени на
Националния съвет;
9. отговаря за организацията на дейността
с жалбите и сигналите на граждани и организации, постъпили в министерството;
10. контролира документооборота в Националния съвет, както и функционалната
реализация на отделните звена, съответно
спазването на задълженията на служителите
в администрацията, в съответствие с действащите разпоредби;
11. организира изготвянето на ежегоден
доклад за състоянието на администрацията;
12. организира, координира и контролира
работата с документите и архивите на Националния съвет и дейностите по тяхното
съхраняване.
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Раздел II
Обща администрация

и от разпорежданията на председателя и на
главния секретар.

Чл. 20. Дирекция „Финансови дейности и
човешки ресурси“:
1. изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на
Националния съвет за съответната година;
2. организира, осъществява и контролира
финансово-счетоводната дейност, следи за
изпълнението на бюд жета, за законосъобразното разходване на паричните средства
и ползването на активите на Националния
съвет и осигурява организацията по прилагането на нормативните актове в областта на
обществените поръчки;
3. отговаря за законосъобразност та на
проектите на заповеди, документацията за
процедури по Закона за обществените поръчки и договорите, по които Националният
съвет е страна;
4. организира и осъществява управлението на активите, материално-техническото
снабдяване, изпълнението на мероприятия
по отбранително-мобилизационна подготовка
и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както
и охранителния и пропускателния режим в
административните помещения на Националния съвет;
5. изготвя актове и документи, свързани
с възникване, изменяне и прекратяване на
служебните и трудовите правоотношения със
служителите;
6. изготвя длъжностните и поименните
разписания на администрацията на Националния съвет;
7. организира и осъществява дейности по
управление на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове,
планира и организира мероприятия за изграждане и развитие на административния
капацитет на Националния съвет;
8. разглежда сигнали и жалби, свързани с
административното обслужване;
9. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в Националния съвет;
10. поддържа и актуализира страницата на
Националния съвет в интернет;
11. подготвя, координира и протоколно
осигурява публичните изяви на председателя
и/или на овластени от него длъжностни лица
при пресконференции, официални и работни
срещи и поддържа протоколната кореспонденция;
12. организира, координира и поддържа
връзки със сходни органи в други страни и
с международните организации, свързани с
регулирането на цените на лекарствените
продукти;
13. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Националния съвет

Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 21. Дирекция „Нормативно регулиране
и организация на дейността на съвета“:
1. изготвя дневния ред на заседанията
на Националния съвет след съгласуване с
председателя;
2. организира подготовката на заседанията
на Националния съвет;
3. изготвя протоколите от заседанията и
решенията на Националния съвет;
4. извършва юридическа оценка на подадените заявления до Националния съвет за
процедурите по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ;
5. осиг у рява правно-нормативното обслужване на Националния съвет, както и
осъществява процесуално представителство
пред съдилищата и другите юрисдикции след
писмено упълномощаване от председателя на
Националния съвет;
6. обобщава и анализира резултатите от
водените дела, прави изводи и предлага мерки
за отстраняване на закононарушенията и за
търсене на отговорност от виновните лица;
7. изготвя проекти на наказателни постановления;
8. изготвя становища или разработва предложения за решения на правни проблеми,
свързани с дейността на Националния съвет;
9. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на Националния съвет;
10. организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове,
свързани с дейността на Националния съвет,
и при необходимост прави предложения за
усъвършенстването им или за вземане на
мерки за правилното им прилагане;
11. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността на
Националния съвет;
12. изготвя правни становища и проекти на
решения по Закона за достъп до обществена
информация;
13. подготвя отговори и становища по писма,
молби и предложения до Националния съвет;
14. разглежда сигнали и жалби, свързани
с дейността на дирекцията;
15. изготвя предложения за усъвършенстване на нормативни актове, които имат отношение към цените на лекарствените продукти
и включването им в Позитивния лекарствен
списък;
16. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Националния съвет
и от разпорежданията на председателя и на
главния секретар.
Чл. 22. Дирекция „Аналитични дейности
и контрол“:
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1. извършва икономическа оценка, събира,
анализира и предоставя на Националния съвет информация за цените на лекарствените
продукти в държавите членки, разглеж да
постъпилите заявления за утвърждаване на
цена/пределна цена, анализира посочените
в тях цени, като проверява информацията за
цените на лекарствените продукти в държавите членки;
2. въз основа на извършената проверка по
т. 1 изготвя становища до Националния съвет
относно формирането на заявената цена на
производител в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 261а, ал. 5 ЗЛПХМ;
3. изготвя становища и разработва предложения за решения по въпроси, свързани
с регулирането на цените на лекарствените
прод у к ти, и осъществява координаци я и
взаимодействие с компетентните органи на
други държави членки по въпросите на ценообразуването на лекарствените продукти;
4. поддържа информационен масив, където
се набира и съхранява информация за цените на
лекарствените продукти в държавите – членки
на Европейския съюз;
5. води и съхранява регистрите на Националния съвет;
6. подготвя отговори и становища по писма,
молби и предложения до Националния съвет;
7. разглежда сигнали и жалби, свързани с
дейността на дирекцията;
8. извършва проверки относно спазването
на изискванията на глава дванадесета от
ЗЛПХМ и на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от
ЗЛПХМ съобразно утвърдени графици;
9. извършва съвместно с други контролни
органи тематични и насрещни проверки;
10. съставя констативни протоколи за допуснати пропуски и слабости на контролираните
лица и предлага на Националния съвет мерки
за тяхното отстраняване;
11. съставя актове за нарушения на ЗЛПХМ
и предлага на председателя на Националния
съвет издаването на наказателни постановления;
12. осъществява и други дейности, произтичащи от решенията на Националния съвет
и от разпорежданията на председателя и на
главния секретар.
Г л а в а

ш е с т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ
СЪВЕТ
Чл. 23. (1) Всички документи, получени в
Националния съвет, се завеждат в системата
за документооборот от дирекция „Финансови
дейности и човешки ресурси“.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
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(3) Служебните преписки се насочват според адресата им.
(4) Насочването на служебните преписки
се извършва от председателя или от главния
секретар.
(5) Всички сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, се разпределят на
главния секретар, проучват се от него и се
докладват на председателя на Националния
съвет.
Чл. 24. (1) Председателят на Националния съвет и главният секретар разпределят
служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административни
звена. Резолюцията съдържа указания, срок
за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
Чл. 25. В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена изготвят становища, отчети, доклади,
докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 26. Административните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещата дирекция обобщава
окончателното становище.
Чл. 27. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
дирекции, се осигурява чрез спазването на
следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на председателя, главния
секретар и директор на дирекция върху преписките се посочват водещото звено, конкретните
задачи за изпълнение и указания за работа,
както и срок за изпълнение;
б) водещото звено, посочено на първо място
в резолюцията, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който
осъществява необходимата съгласу ваност
между звената; отговорните звена изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси
от съвместна компетентност;
в) документите, изготвени от две и повече
звена, се съгласуват от техните ръководители;
2. субординация – ръководителите на звената докладват на председателя и на главния
секретар въпросите от своята компетентност,
както и изпълнението на възложените им
задачи;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
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б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се изпълнява от главния
секретар;
б) ръководителите на административните
звена в Националния съвет осъществяват
цялостен контрол върху дейността на звеното,
както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.
Чл. 28. Звената, получили преписки с резолюция по въпроси, които не са в рамките
на техните функции, ги изпращат на компетентното звено и отбелязват това в системата
за документооборот.
Чл. 29. Председателят на Националния
съвет у твърж дава правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в
Националния съвет.
Чл. 30. (1) Работното време на работещите
в Националния съвет е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30
минути между 12,00 и 14,00 ч. Отработването
на часовете може да се осъществи от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Председателят със заповед създава
организация за въвеждане на работното време с променливи граници и за отчитане на
работното време на служителите.
Чл. 31. (1) Потребителите на административни услуги и лицата, които подават писмени
предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, се обслужват
в рамките на работното време.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации за изслушване на техните
устни предложения и сигнали е в рамките на
приемното време на Националния съвет, което
се обявява на неговата страница в интернет
и на информационните табла в сградите на
съвета.
Чл. 32. С цел осигуряване на непрекъсваем
процес за работа с потребители на административни услуги главният секретар може да
определи със заповед работно време, различно
от общоустановеното, за служители, които
осъществяват дейности по административно
обслужване.
Чл. 33. Пропускателният режим в Националния съвет се организира и контролира
в съответствие с нормативните актове и с
утвърдени от главния секретар правила за
достъп на служителите и на граждани.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 258, ал. 5 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
и чл. 51 от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 16, ал. 3
Численост на Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти и
на неговата администрация – 45 щатни бройки

Председател и членове на Националния съвет
Администрация

7
38

в т.ч.:
Главен секретар

1

Служител по сигурността на
информацията

1

Обща администрация

9

в т.ч.:
Дирекция „Финансови дейности
и човешки ресурси“

9

Специализирана администрация

27

в т.ч.:
дирекция „Нормативно регулиране и организация на дейността
на съвета“

13

дирек ци я „А на литични дейности и контрол“

14
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РЕШЕНИЕ № 192
ОТ 21 МАРТ 2013 Г.

за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на
почивни дни през 2013 г. (ДВ, бр. 91 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Точка 1 се изменя така:
„1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен
ден, а 18 май (събота) за работен ден.“
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2814

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавните органи, юридическите
лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно
пребиваващите на обектите лица) са длъжни
да спазват изискванията на тази наредба.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Собствениците или ръководителите
на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване
на ПБ в обектите и спазване на изискванията
на тази наредба;
2. поддържане на обектите в техническо
състояние така, че да съответстват на строителните книжа;
3. по време на експлоатация на обектите
да не се нарушават нормативните актове и
техническите спецификации, действащи към
момента на разрешаване на ползването им;
4. под д ърж а не в изп ра вно с ъс т оя н ие,
осъществяване на контрол и извършване
на техническо обслу жване, презареж дане
и хидростатично изпитване на устойчивост
на налягане на пожарогасителите съгласно
чл. 21 и 23;
5. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове
и системите за управление на дим и топлина
на обектите в съответствие с чл. 22;
6. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15 и копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от
2012 г. за разрешителната и контролна дейност
на продуктите за пожарогасене по отношение
на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59
от 2012 г.);
7. обозначаване на пожарните хидранти,
пожарогасителите и на пътищата за достъп
до тях, на противопожарните съоръжения,
пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на
устройствата за алармиране или оповестяване,
на устройствата за ръчно задействане на ПИС
и ПГС, на евакуационните пътища и изходи,
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на входовете на помещенията, на забранените
места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими
течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали
и изделия в съответствие с изискванията на
чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25,
ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
8. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба,
указващи начина на работа с инсталациите за
пожарогасене или охлаждане на резервоарите
за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;
9. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване
изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
10. незабавно уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РСПБЗН) при
затваряне на отделни участъци от пътищата
за противопожарни цели, извършване на
ремонтни работи, свързани с изключване на
участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от
пожарните водоеми или тяхното източване;
11. разработване на планове за осигуряване
на ПБ при организиране на мероприятия и
извършване на дейности, с които временно
се променя нивото на пожарната опасност в
обектите;
12. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към
всички обекти и водоизточници;
13. поддържане в изправно състояние на
пожарните хидранти и водоеми и подготовката
им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
14. незабавно отстраняване на неизправнос
тите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене,
късо съединение, нагряване на изолацията на
кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
15. под държане в изправно състояние
на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им,
ремонт и почистване преди настъпване на
есенно-зимния период, както и периодично
за осигуряване на пожарната им безопасност;
16. поддържане в изправно състояние на
блокировките на смукателни инсталации,
обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери,
шприц-кабини и др. под.) и други устройства,
гарантиращи ПБ при работа (дихателни и
предпазни клапани, огнепреградители и др.);
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17. извършване на обработка с огнезащитни
състави на декорите, завесите и драпериите в
обекти от подклас по функционална пожарна
опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията
на чл. 27;
18. поддържане в изправно състояние на
осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация
на обекта през целия експлоатационен срок;
19. поддържане в изправно състояние на
аварийното евакуационно и на аварийното
работно осветление.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата
и нормите за ПБ.“
2. В ал. 2 след думата „изпълняват“ се
добавя „по силата на сключен договор“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 13, ал. 2“ се заменят с
„приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба
№ Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване
на разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по пожарна
безопасност в обекти и/или експлоатация на
уреди и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)“.
2. В т. 5 думите „реквизитите и“ се заличават.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. протокол за проведена учебна евакуация
по чл. 11, ал. 12;
8. копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от
Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За спазването на изискванията за ПБ се
издават заповед/и, с която/които се уреждат:“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. редът за експлоатация, проверката на
състоянието и поддръжката на техническите
средства за първоначално пожарогасене, ПГС,
ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се документите по ал. 1 и
2 да не се изготвят за сгради от подклас на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.“
3. В ал. 5 след думите „авариен план“ се
поставя наклонена черта и се добавя „план
за защита при бедствия“.
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§ 6. Основният текст на чл. 10 се изменя
така:
„Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ
по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки
конкретен случай и включват:“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Планове по ал. 1 се разработват за
обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно
(временно или постоянно) повече от 50 души;
3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които
има най-малко едно помещение с възможност
за едновременно пребиваване на повече от
50 души.“
2. В ал. 4 думите „За банкови институции
плановете за евакуация се изготвят“ се заменят с „Допуска се за банкови институции
схеми за евакуация да се изготвят“.
3. В ал. 5, т. 1 думите „на 3 m“ се заменят
с „до 3 m“.
4. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Провеждането на учебните евакуации
се удостоверява с протокол.
(13) Броят на хората в помещенията се
определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
§ 8. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се за обекти с площ до 100
m 2 да не се води дневник по ал. 1.“
§ 9. В чл. 13, ал. 2 думите „(приложение
№ 5)“ се заменят със „съгласно приложение
№ 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815
от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност
в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност“.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническо състояние така, че да съответстват на
строителните книжа, нормативните актове и
техническите спецификации, действащи към
момента на разрешаване на ползването им,
и на изискванията на тази наредба.
(2) С оглед гарантиране на ПБ на обектите (с изключение на тези от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4)
в съответствие с изискванията на Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват:
1. пожароизвестителни системи;
2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;
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3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция
на огън и огнеустойчивост;
4. отделяне на стълбищните клетки съгласно
изискването на чл. 47 от Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар;
5. изискващата се посока на отваряне на
евакуационните врати, както и брави тип
„антипаник“.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се
изпълняват за обекти, в които не са били
изпълнени същите пасивни и активни мерки
за пожарна защита въпреки изискванията на
нормативните актове, действащи към момента
на разрешаване ползването на строежа.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1
и в нея думите „Сградите, помещенията и
външните технологични съоръжения“ се заменят с думата „Обектите“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Продуктите за пожарогасене, с които
се оборудват обектите, трябва да имат гасителна ефективност съгласно изискванията на
Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност и да са придружени с копия от
декларациите по чл. 8, т. 2 от същата наредба.
(3) Гасителната ефективност на продуктите за пожарогасене, с които са оборудвани
обектите към датата на влизане в сила на
Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната
и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност, се удостоверява по реда на § 4 от
преходните и заключителните є разпоредби.“
§ 12. В чл. 18, ал. 2 думите „водни обекти“
се заменят с думата „водоизточници“.
§ 13. В чл. 20 се създава т. 6:
„6. изгарянето на горими отпадъци, суха
растителност и други растителни остатъци.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Поддържането и обслужването на ПИС,
ПГС и на системите за управление на дим
и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, се извършват и
при спазване на специфичните изисквания на
стандарта или на националния нормативен
акт, по който са проектирани.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се създава изречение второ: „Дейностите, за
които съгласно стандартите не се изисква
компетентност за тяхното осъществяване,
могат да бъдат извършвани и от лицата,
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които създават организация и осъществяват
контрол за спазване на правилата и нормите
за ПБ в обекта.“
§ 15. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост
места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите,
за които се изискват такива. Монтирането на
пожарогасителите се извършва при спазване
изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002
„Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“.“
§ 16. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Забранява се използването на открит
огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1
и Ф5.2, където се използват или съхраняват
ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи
горими прахове или летящи частици.“
§ 17. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в
изправност през целия експлоатационен срок
на обекта.“
§ 18. В чл. 28 думите „съгласно Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ се заличават.
§ 19. В чл. 32, т. 3 думите „съхраняване
на ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „използване и
съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на затвори, психиатрични
заведения и др. под.“.
3. В т. 3 след думите „широчината на евакуационните пътища“ се добавя „под нормативно изискващата се“, а думите „увеличава
се дължината на пътищата за евакуация“ се
заличават.
4. Създава се т. 4:
„4. поставяне на горими материали по
пътищата за евакуация.“
5. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2
да не се изпълняват, ако е налице най-малко
едно от следните условия:
1. зак лючените врати се освобож дават
от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се
разполага ръчен пожароизвестител;
2. осигурено е автоматично отключване
(разблокиране) на вратата при отпадане на
електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена
близост отвътре до вратата.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят
за вратите, чиито крила в отворено положение
стесняват пътя за евакуация.“
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§ 21. В чл. 37, т. 1 съюзът „и“ се заменя
с „и/или“.
§ 22. В чл. 38, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обектите
от подк ласове на функционална пожарна
опасност Ф1.3 и Ф1.4“.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 40 става ал. 1.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 9 думите „от продукти“ се заменят
с „от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани“.
4. Създава се ал. 2:
„(2) Разрешава се поставянето на локални
отоплителни уреди на твърдо гориво върху
подови покрития, изпълнени от продукти
с класове по реакция на огън В fl – D fl , при
наличието на подложка под тях, изпълнена
от продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2, която да излиза най-малко
0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите
му страни.“
§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Съхраняването на материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се извършва“
се заменят с „Материалите в складовете от
подклас на функционална пожарна опасност
Ф5.2 се съхраняват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В складови помещения без стелажи
материалите се складират на фигури с площ
до 100 m 2 , които се обозначават с ограничителни линии, като между отделните фигури се
обособяват проходи с минимална широчина
0,9 m. В случай че в складовите помещения не
е осигурена АПГИ, височината на фигурите
не може да превишава 3,5 m.“
3. В ал. 3 след думата „Проходите“ се добавя „между стелажите и фигурите“.
4. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „суха растителност и други растителни
остатъци“.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 58 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Площта на буферните складове е до
25 % от площтa на помещението, но не повече
от 200 m 2 .“
§ 26. В чл. 61 запетаята след абревиатурата
„ГТ“ и абревиатурата „ГГ“ се заличават.
§ 27. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „или съдове“ се заличават.
2. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. използването на открит огън;
6. тютюнопушенето на разстояние, помалко от 5 m, от резервоари, отдушни тръ-
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би, шахти за отработени масла, колонки
за зареждане и съоръжения за пълнене на
резервоарите;
7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.“
§ 28. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В свободната дворна площ на обекти от
подклас на функционална пожарна опасност
Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за
съхранение на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките
до 1500 l, предназначени за използване от
консуматори в обекта.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Постоянните“ се
добавя „и временните“, а думите „т. I.34 от“
се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В чл. 67, ал. 1, т. 3 думите „и определените за това лица“ се заличават.
§ 31. В чл. 68 са правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собст веник ът (ръководи тел я т) на
обекта, лицето, определено със заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на
сключен договор преди извършване на огневи
работи на временни места издава акт съгласно
приложение № 9.“
2. В ал. 2 думите „и съхранява“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „чл. 66, ал. 1“ се заменят
с „чл. 66“.
§ 32. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актът за извършване на огневи работи
и протоколите за определяне на експлозивната
опасност на средата се съхраняват от издалия
акта най-малко три дни след изтичане на
срока, за който са издадени.“
§ 33. В чл. 75, ал. 1, изречение първо след
думата „Временните“ се добавя „и постоянните“, а след думата „материали“ се поставя
запетая и се добавя „суха растителност и
други растителни остатъци“.
§ 34. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и
пенообразуватели), противопожарни одеяла и
противопожарни одеяла тежък тип.“
2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно
т. 7. – 12.
3. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
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„13. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат
меко покривало и се поставят върху площ,
по-голяма от 75 m2. Към преместваемите
обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.“
4. Досегашната т. 13 става т. 14.
5. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява
запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава
разпространяването на пожари.
16. „Активни мерки“ са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните
мерки се повишава пожарната безопасност
на обектите.“
§ 35. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 1:
а) на ред 1, колона 5 означението „pt“ се
заменя с „mm“;
б) на ред 2, колона 5 числото „1,0“ се заменя с „0,7“.
2. В т. 13.8 накрая се поставя запетая и се
добавя „като на вътрешната страна на вратата
на стаи – за сгради с категории на обитатели
„Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във
формат А4, а размерите на знаците, използвани
в тях, да бъдат пропорционално намалени“.
§ 36. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2
се отменя.
§ 37. В приложение № 7 към чл. 24, в т. 2,
буква „б“, тире първо думата „мъгла“ се заменя с „аерозол“.
§ 38. Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 68, ал. 1

АКТ

за извършване на огневи работи на временни
места
1. Място на работата: ..........................................
(цех, помещение,
съоръжение и т.н.)
2. Характер на работата: .......................................
...................................................................................
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)
3. Определям ръководител на огневите работи:
......................................................................................
......................................................................................
(име, презиме, фамилия)
(длъжност)
4. Определям изпълнител на огневата работа:
.......................................................................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение,
организация, адрес)
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5. С бригада от: А) ..............................................
		 Б)................................................
		 В) ...............................................
6. Актът е валиден от ........... часа на .............
20... г. до ........... часа на ............ 20... г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат,
за осигуряване на безопасното извършване на
огневите работи:
а) преди работа:
1...........................................................................
2...........................................................................
3. .........................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
б) по време на работа:
1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. .........................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
в) след работа:
1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. .........................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. .........................................................................
4...........................................................................
(попълва се от издалия акта)
8. Лицето, определено да наблюдава огневите
работи:
.............................................................. ................
(име, фамилия)
(подпис)
Актът е издаден на ............. 20... г. в ........ часа
във връзка с чл. 68, ал. 1.
Издал акта: ..............................
................
(име, презиме
и фамилия)
(подпис)
9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите
работи: ................................... 20.. г. в ........ часа.
..................................................................................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на
ръководителя на огневите работи)
(подпис)
Извършена проверка за осигуряване на ПБ
след приключване на огневите работи: ............
20… г. в ........ часа.
Изпълнител на огневите работи:
..................................................................................
(име, фамилия)
(подпис)
Ръководител на огневите работи:
..................................................................................
(име, фамилия)
(подпис)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.“

Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
За министър на регионалното развитие и
благоустройството:
Добромир Симидчиев
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КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № 513
от 11 март 2013 г.

за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, Държавна
агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, органите към
министъра на финансите и Прокуратурата
на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази инструкция урежда реда и
сроковете за осъществяване на взаимодействието между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавната
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС),
Министерството на вътрешните работи (МВР),
органите към министъра на финансите и
Прокуратурата на Република България за
постигане на целите на Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество (ЗОПДНПИ).
(2) Органи за отнемане на незаконно
придобито имущество са директорите на
териториалните дирекции (ТД) на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество (комисията) и инспекторите в
тези дирекции.
(3) Органи към министъра на финансите са
Националната агенция за приходите (НАП)
и Агенция „Митници“ (АМ) и техните териториални структури.
Чл. 2. (1) Органите по чл. 1 осъществяват
взаимодействие при запазване на своята организационна и функционална независимост и
при стриктно спазване на процесуалноправните и материалноправните норми, уреждащи
тяхната компетентност.
(2) Взаимодействието по тази инструкция се
осъществява между централните и териториалните структури на съответните институции.
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Г л а в а

в т о р а

РЪКОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
ОРГАНИТЕ
Чл. 3. Общото ръководство и контрол на
взаимодействието между органите за отнемане на незаконно придобито имущество,
ДАНС, МВР, НАП, АМ и прокуратурата по
прилагането на ЗОПДНПИ се осъществява
от председателя на комисията, председателя
на ДАНС, министъра на вътрешните работи,
министъра на финансите и главния прокурор
в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 4. (1) За подпомагане на взаимодействието председателят на комисията, председателят на ДАНС, министърът на вътрешните
работи, изпълнителният директор на НАП,
директорът на АМ и главният прокурор със
свои заповеди определят служители за контакт.
(2) Служителите за контакт:
1. подпомагат ръководствата на съответните органи при осъществяване на общото
ръководство и контрол на взаимодействието
между тях;
2. осъществяват общата координация и
организаци я на взаимодействието меж д у
органите;
3. осигуряват оперативното взаимодействие
по конкретни проверки за установяване на
незаконно придобито имущество.
Г л а в а

т р е т а

НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. Взаимодействието между комисията,
ДАНС, МВР, НАП, АМ и прокуратурата се
осъществява чрез обмен на информация и
оказване на съдействие в рамките на техните
правомощия с цел установяване на имуществото на лицата, неговото обезпечаване и
отнемане в полза на държавата.
Чл. 6. При необходимост във връзка с
възникнали общи организационни въпроси,
свързани с взаимодействието между органите на комисията, ДАНС, МВР, НАП, АМ
и прокуратурата, могат да бъдат създавани
работни групи.
Раздел II
Взаимодействие между комисията и прокуратурата
Чл. 7. (1) Наблюдаващият прокурор незабавно изпраща информация на директора
на съответната ТД, когато за престъпление,
посочено в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, е образувано досъдебно производство. Информацията
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съдържа номера на производството и правната квалификация на престъплението и се
отразява в писмо съгласно приложение № 1.
(2) Наблюдаващият проку рор изпраща
незабавно писмено уведомление на директора
на съответната ТД, когато за престъпление,
посочено в чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, е постановено:
1. привличане на обвиняем;
2. отказ да се образува досъдебно производство на основание, посочено в чл. 22, ал. 2
ЗОПДНПИ във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2, 3,
4, 5 и 10 НПК;
3. прекратяване на наказателното производство, когато лицето не е било привлечено
като обвиняем на основание, посочено в чл. 22,
ал. 2 ЗОПДНПИ във връзка с чл. 24, ал. 1,
т. 2, 3, 4, 5 и 10 НПК;
4. спиране на наказателното производство,
когато лицето не е било привлечено като
обвиняем на основание, посочено в чл. 22,
ал. 3 ЗОПДНПИ.
(3) Наблюдаващият прокурор изпраща незабавно допълнително уведомление на директора
на ТД, когато за престъпление, посочено в
чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, е постановено:
1. възобновяване на наказателно производство, спряно по ал. 2, т. 4;
2. внасяне на обвинителен акт, предложение за одобряване на споразумение или
предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно
наказание по чл. 78а НК;
3. налагане на обезпечителни мерки върху
имуществото на обвиняемия.
(4) Върховната касационна прокуратура
уведомява комисията при влязъл в сила акт
на български съд, с който се признава осъдителен акт на чуждестранен съд, както и
при трансфер на наказателно производство
за престъпление, посочено в чл. 22, ал. 1
ЗОПДНПИ.
(5) Уведомлението по ал. 2 (приложение
№ 2) съдържа наличната информация относно:
1. лицето, за което е налице съответното
основание по чл. 22 ЗОПДНПИ;
2. престъплението, за което е била образувана преписка или досъдебно производство;
3. имуществото на лицето, ако такова е
било установено;
4. обезпечителните мерки върху имуществото на обвиняемото лице, ако такива са
били наложени, както и процесуалното основание за това;
5. информаци я за внесен обвинителен
акт, предложение за одобряване на споразумение или постановление за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл. 78а НК;
6. координати за последваща комуникация – телефон и електронен адрес на наблюдаващия прокурор.
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(6) По писмено искане на директора на
съответната ТД на комисията наблюдаващият
прокурор предоставя на същия или на определен от него инспектор копия на налични
в делото или преписката актове на органите
на досъдебното производство или документи, свързани с имущественото състояние на
лицето.
Чл. 8. (1) При провеждане на досъдебно
производство за престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда отнемане в полза
на държавата, конфискация или глоба или
когато по друга предвидена в закона причина
имущественото състояние е от значение за
наказателното производство, наблюдаващият
прокурор може да изиска справка от комисията за налични предходни проверки или
производства срещу лицето, както и копия
на събраните по тях документи, свързани с
имущественото му състояние.
(2) След направеното уведомление по реда
на чл. 25, ал. 1 ЗОПДНПИ наблюдаващият
делото прокурор може да изиска от съответната
ТД последваща информация за имущественото
състояние на лицето, както и за имуществото
на притежаваните или контролираните от него
юридически лица, включително и копия на
съответните документи.
Чл. 9. Когато проверката по чл. 21, ал. 2
ЗОПДНПИ завърши с решение за прекратяване и е било установено несъответствие между
имуществото и нетния доход под 250 000 лв.
за целия проверяван период, в 10-дневен срок
комисията уведомява наблюдаващия прокурор
и при поискване предоставя копия на събраните в проверката материали.
Чл. 10. (1) За получените уведомления по
чл. 7, ал. 2 комисията изпраща на Върховната касационна прокуратура до 15-о число
на всеки месец информация в табличен вид
(приложение № 3), обобщена по прокуратури
за предходния месец, както следва:
1. номерата на съответните прокурорски
преписки и наказателни производства на
съответната прокуратура;
2. номерата на образуваните по тях проверки в компетентната териториална дирекция;
3. датата на осъществения контакт между
наблюдаващия прокурор и съответния териториален директор;
4. датата, на която водените по преписките
проверки са били прекратени или са били
образувани съответни производства, както и
датата, на която образуваните производства
са били прекратени.
(2) Ежегодно, до края на месец януари,
комисията изпраща на Върховната касационна
прокуратура обобщена информация за броя
на получените от прокуратурите в страната
през предходната година уведомления по реда
на чл. 7, ал. 2.
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Раздел III
Взаимодействие между комисията и Министерството на вътрешните работи

Раздел V
Взаимодействие между комисията и органите
по приходите на НАП

Чл. 11. (1) Органите на комисията и МВР
обменят информация за имуществото на лицата по чл. 22, 23 и 24 ЗОПДНПИ при спазване
на изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи, за което може да
се предположи, че е незаконно придобито в
страната или в чужбина.
(2) След подаване на писмено искане до
съответното регионално структурно звено
на „Пътна полици я“ – по седа лището на
юридическото лице или по постоянния адрес
на физическото лице, органите на комисията
получават копие от договорите за покупкопродажба и други документи за придобиването на моторните превозни средства,
регистрирани на името на проверяваното
лице и свързаните с него лица, по смисъла
на ЗОПДНПИ, когато същите са изрично
посочени от органите на комисията.
Чл. 12. По писмено искане на органите на
комисията МВР оказва съдействие при осъществяване на правомощията по ЗОПДНПИ,
когато съществува опасност от посегателство
върху здравето или живота им.
Чл. 13. Когато в хода на извършваните
проверки се установят данни за престъпления от общ характер, органите на комисията
незабавно уведомяват МВР.

Чл. 17. (1) Органите на комисията и органите по приходите на НАП обменят информация съобразно правомощията си за лицата
по чл. 22, 23 и 24 ЗОПДНПИ относно:
1. тяхното имущество;
2. източниците на доходи и техния размер;
3. обичайните и извънредните разходи;
4. платените публичноправни задължения;
5. подадените данъчни декларации;
6. преобразуване на имуществото;
7. издадените ревизионни актове и доклади.
(2) Исканията за предоставяне на информация по ал. 1 се отправят от председателя
на комисията или директорите на териториални дирекции на комисията, изпълнителния директор на НАП или териториалните
директори на НАП.
(3) Органите по приходите на НАП, съответно органите на комисията, предприемат
незабавно действия за събиране на информацията по ал. 1 и я изпращат не по-късно от
30 дни от постъпване на искането.
(4) Органите на комисията предоставят исканата информация на органите на НАП след
налагане на обезпечителните мерки от съда.
(5) Информационният обмен между комисията и НАП се осъществява на хартиен
носител, а при възможност – по електронен
път чрез електронно съобщение, подписано
с квалифициран електронен подпис.
Чл. 18. (1) За целите на взаимодействието
по чл. 17 председателят на комисията или
директорите на териториалните дирекции
на комисията могат да отправят писмено
искане до органите по приходите на НАП за
предприемане на действия по осъществяване
на данъчно-осигурителен контрол по реда на
глава петнадесета от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК).
(2) По писмено искане на председателя на
комисията или директорите на териториалните
дирекции на комисията органите по приходи,
извършващи действията по глава петнадесета
от ДОПК, предоставят сведения за хода на
същите и за установените обстоятелства, както
и копие от събраните материали, посочени
в искането.
(3) В слу чай на отказ да се извършат
действия по реда на глава петнадесета от
ДОПК съответният директор на териториална
дирекция на НАП незабавно писмено уведомява заявителя по ал. 1 относно причините
за отказа.
Чл. 19. Когато проверката по чл. 21, ал. 2
ЗОПДНПИ завърши с решение за прекратяване и е било установено несъответствие между
имуществото и нетния доход под 250 000 лв.
за целия проверяван период, в 10-дневен срок

Раздел IV
Взаимодействие между комисията и ДАНС
Чл. 14. Предоставянето на информация
между комисията и ДАНС се осъществява
чрез органите на комисията и председателя
на ДАНС или упълномощени от него длъжностни лица от агенцията.
Чл. 15. По писмено искане на органите на
комисията за всеки конкретен случай ДАНС:
1. предоставя обобщена информация относно наличието на записи за лицата по
чл. 22, 23 и 24 ЗОПДНПИ в Специализирана
административна дирекция „Финансово ра
зузнаване“ на ДАНС;
2. предоставя данни, получени от международния обмен на финансоворазузнавателна
информация, при спазване на надлежния ред
за предоставянето им;
3. събира допълнителна информация от
международния обмен на финансоворазузнавателна информация след предоставяне
на подробна аргументация от органите на
комисията.
Чл. 16. Предоставянето на информация
по чл. 15 се извършва в едномесечен срок от
датата на получаване на разрешение за това,
когато такова е необходимо.
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комисията уведомява изпълнителния директор
на НАП и при поискване предоставя копия
на събраните в проверката материали.
Раздел VI
Взаимодействие между комисията и органите
на Агенция „Митници“
Чл. 20. (1) Органите на комисията и на
Агенция „Митници“ обменят информация
съобразно правомощията си за лицата по
чл. 22, 23 и 24 ЗОПДНПИ относно:
1. платените публични вземания;
2. подадените акцизни данъчни декларации;
3. подадените единни административни
документи;
4. подадените митнически валутни декларации;
5. съставените ревизионни актове и доклади;
6. наличието на наложени обезпечителни
мерки върху имуществото на лицата, в т.ч.
вида на мярката, датата на налагането им и индивидуализация на обезпеченото имущество.
(2) Исканията за предоставяне на информация по ал. 1 се отправят от председателя на
комисията или директорите на териториални
дирекции на комисията до директора на АМ.
(3) Предоставянето на информация по ал. 1,
т. 3, 4 и 5 се осъществява от справочната
система на АМ чрез изграждане на телекомуникационна връзка между двете админис
трации и осигуряване на достъп посредством
удостоверение за квалифициран електронен
подпис на упълномощени от председателя на
комисията лица.
(4) Със свои заповеди ръководителите на
двете институции определят начина за комуникация и лицата, отговорни за изграждане и
поддръжка на телекомуникационната връзка.
(5) Председателят на комисията определя
със своя заповед упълномощените лица, на
които да бъде предоставен достъп до справочната система на АМ.
(6) При постъпване на искане за предоставяне на информация по ал. 1 се предприемат
незабавно действия, като същата се изпраща
не по-късно от 30 дни от постъпването му.
(7) За информацията по ал. 1, която не е
обхваната от справочната система на АМ,
информационният обмен между комисията
и АМ се осъществява на хартиен носител.
(8) При поискване от председателя на
комисията или териториалните є дирекции
началникът на съответната митница им изпраща заверени копия на документите.
Чл. 21. (1) Председателят на комисията или
директорите на териториални дирекции на комисията могат да отправят писмено искане до
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съответните органи на АМ за осъществяване
на данъчен контрол по реда на глава петнадесета от ДОПК на данъчнозадължените лица
по Закона за акцизите и данъчните складове
и за осъществяване на митнически контрол
по реда на Закона за митниците.
(2) По писмено искане на председателя на
комисията или директорите на териториални
дирекции на комисията митническите органи,
извършващи действията по ал. 1, предоставят
сведения за хода на същите и за установените
обстоятелства, както и копие от събраните
материали, посочени в искането.
(3) В случай на отказ да се извършат действия по реда на глава петнадесета от ДОПК или
по Закона за митниците съответният началник
на митница писмено уведомява заявителя по
ал. 1 относно причините за отказа.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 30, ал. 2 ЗОПДНПИ.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество:
Пламен Георгиев
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Константин Казаков
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
Министър на финансите:
Симеон Дянков
Главен прокурор на Република България:
Сотир Цацаров
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

ДО
ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
ГР. ……………………………………………………..

На основание чл. 31, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество Ви уведомявам, че
на……………….......20.. г. ……..…………….. прокуратура е образувала досъдебно производство
№ …………....по описа на ……………за престъпление
по чл. ……………………… от НК.
Прокурор:

(……………………..)
телефон: ………………………
е-mail: ………………………
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 5
ДО
ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
ГР. ……………………………………………………..
На основание чл. 25 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество Ви уведомявам, че на ……….. 20 ... г.
…………….... прокуратура е привлякла…… Х.………….
като обвиняем по ……………………………….от НК по
досъдебно производство № ………. по описа на
…………, пр. пр. № …………… по описа на ………………
прокуратура. За образуваното досъдебно производство сме Ви уведомили с писмо № ……..
от …..20... г.
(отказала да образува досъдебно производство
по пр. пр. № …………….. на …………….прокуратура
срещу ……………… по чл. ……... от НК поради това,
че е последвала амнистия/е изтекла предвидената
в закона давност/след извършване на престъп
лението деецът е изпаднал в продължително
разстройство на съзнанието, което изключва
вменяемостта/деецът е починал);
(прекратила досъдебното производство № ….
по описа на …………………., пр. пр. № …………... по описа
на ……………… прокуратура, водено срещу ….……….
като …………. Х …………..…. не е бил привлечен като
обвиняем по чл. ……….. от НК поради това, че
е последвала амнистия/е изтекла предвидената
в закона давност/след извършване на престъп
лението деецът е изпаднал в продължително
разстройство на съзнанието, което изключва
вменяемостта/деецът е починал. За образуваното досъдебно производство сме Ви уведомили с
писмо № …….. от ….. 20... г.);
(спряла досъдебното производство № ….. по
описа на….., пр. пр. № ……….. по описа на …………
прокуратура, водено срещу …………. по чл. ……. от
НК, като ….. Х ……… не е бил привлечен като
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обвиняем поради това, че след извършване на
прест ъплението е изпадна л в краткот райно
разстройство на съзнанието, което изключва
вменяемостта, или има друго тежко заболяване/
притежава имунитет/е с неизвестен адрес и не
може да бъде намерен. За образуваното досъдебно производство сме Ви уведомили с писмо
№ …….. от …..... 20... г.);
(въ зо бнови ла до с ъдебно т о п р оизводс т во
№ ……. по описа на ………, пр. пр. № …………… по
описа на …….. прокуратура, водено срещу …… Х
…… за престъпление по чл. …….от НК, спряно
на ……… 20 ... г. поради това, че след извършване
на престъплението деецът е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което
изключва вменяемостта, или има друго тежко
заболяване/е притежавал имунитет/е бил с неизвестен адрес и не може да бъде намерен. За
спирането на производството сме Ви уведомили
с писмо № ……….. от …… 20... г.);
(внесла обвинителен акт/предложение за
одобряване на споразумение/постановление за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
НК/по досъдебно производство № ….. по описа
на ……………, пр. пр. № ………….. по описа на ……………
прокуратура срещу ………………. за престъпление
по ……….. от НК. За образуването на производството/привличането на лицето като обвиняем
сме Ви уведомили с писмо № ………./…….20.... г.).
Към настоящия момент по отношение на
лицето……не е установено имущество/е установено следното имущество …………………………., като
същото е/не е предмет на разследването.
По делото не са постановени обезпечителни
мерки/са постановени обезпечителни мерки
на основание чл. 72 НПК/ЗМИП/ЗМФТ върху
следното имущество ...............................................

Прокурор:

(……………………..)
телефон: ………………………
е-mail: ………………………
Приложение № 3
към чл. 10, ал. 1

ТД ................................
Месец ..........................
Окръжна
и районна прокуратура

2560

Номер на
пр. преписка (ДП)

Дата и
Дата на
номер на
контакт
образуване между ОП/
на проверРП и ТД
ката в ТД

Дата на прекратя- Дата на образуДата на
ване на проверката
вани
прекр атяване
от ТД/наличие на
производства
на производимущество в раз(след налагане
ството
мер на…. (конкрет- на обезпечителна сума)
ните мерки)
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 януари 2013 г.
по административно дело № 49 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Анна Димитрова, и членове:
Виолета Главинова и Еманоил Митев, разгледа административно дело № 49 по описа
за 2013 г. на Върховния административен
съд – пето отделение, докладвано от съдията
Виолета Главинова.
Производството е образувано по жалба на
„Витафарм Ихтиман“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Ихтиман срещу
Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, съгласувани от Националната здравноосигурителна каса (Условията).
С жалбата е направено искане на основание
чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 2 и 3 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
за спиране на изпълнението на Условията в
частта на чл. 15, ал. 2, 3 и 4 и чл. 25, ал. 2 от
приложение № 3 към тях, с което договорите,
сключени между НЗОК и търговците на дребно
и действащи след 1.01.2013 г., да не се прилагат
в частта, отнасяща се до посочените клаузи.
Искането е мотивирано със съображения за
настъпване на значителни и трудно поправими вреди, които молителят ще претърпи
от приложението на оспорените клаузи на
Условията, както и със съществено засягане
на обществения интерес от въвеждането на
максимална квота от рецепти, които могат
да бъдат обработвани в една аптека за всеки
ден и за един отчетен период.
За да се произнесе по искането, Върховният административен съд, състав на пето
отделение, взе предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 15
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
условията и редът за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ между
директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти се съгласуват от 9 представители
на НЗОК и 9 представители на Българския
фармацевтичен съюз, определени съответно
от надзорния съвет на НЗОК и управителния
съвет на Българския фармацевтичен съюз, в
съответствие с наредбата по ал. 9. Условията
и редът за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 (предишни
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чл. 262, ал. 5, т. 1) ЗЛПХМ се издават по силата
на законова делегация на основание чл. 45,
ал. 15 ЗЗО и според материята, която уреждат,
следва да бъдат отнесени към нормативните
административни актове – чл. 75, ал. 1 АПК.
Условията съдържат административноправни
норми, които регламентират предпоставките
за сключване на индивидуалните договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, основанията и
реда за издаване на отказ за сключване на
индивидуални договори, реда и процедурата по
сключване на тези договори, като неразделна
част от тях са заявлението за сключване на
договор (приложение № 1), декларация по образец (приложение № 2) и образец на договор
(приложение № 3), лични данни на персонала,
работещ в аптеката (приложение № 4), отнасят се за неопределен и неограничен брой
адресати – притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти,
от една страна, и лицата със заболявания,
за чието домашно лечение НЗОК заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично, от друга. Условията имат
многократно правно действие – прилагат се
навсякъде, когато възникнат предпоставките
за това, докато бъдат изрично отменени.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателят е търговец, който притежава
разрешения за търговия на дребно с № АП091/27.02.2012 г. и № А П- 095/29.02.2012 г.
с лекарствени продукти, с изключение на
приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура, поради което неговите права и
законни интереси могат да бъдат засегнати
при прилагането на обжалвания нормативен
административен акт, който определя условията и реда за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели.
Разпоредбата на чл. 15 от Образец на типов
договор – приложение № 3, неразделна част
от Условията, сред чиито текстове са и част
от оспорените, гласи:
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да
въвежда информацията от рецептите за отчета
пред НЗОК в базата данни на софтуера по
чл. 14 в момента на отпускане на лекарствата,
медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели.
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(2) Въвеждането на информацията по пред
ходната алинея се извършва само в приемното
помещение на аптеката.
(3) Средната продължителност на обработване в изпълнение на настоящия договор на
една рецепта и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично от
НЗОК/РЗОК по нея, е 6 минути, а на протокол е 3 минути. Броят на отчетените рецепти,
включително и тези по протоколи, следва да
съответства на броя обработени рецепти и
протоколи съобразно работното време и броя
на магистър-фармацевтите в аптеката, както
са декларирани от изпълнителя по реда на
„Условия и ред за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели“.
За определяне максималния брой на рецептите, които аптеката в изпълнение на нас
тоящия договор може да обработи и въведе
информацията по ал. 1 в рамките на един
отчетен период се прилага следната формула:
МБОРП =

БМФ 60РВ РД – БОПП СПОП
;
СПОРОП
СПОРОП

МБОРП – максимален брой на обслужени
рецепти за отчетен период от аптека;
БМФ – сбор от магистър-фармацевтите,
работещи в аптеката (съгласно чл. 11, ал. 1 от
договора и приложения № 2 и 4 към „Условия
и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели“), умножени
съответно по техния коефициент;
РВ – работното време на маг.-фарм., работещ в аптеката, се приема за 8 часа дневно;
РД – работни дни на аптеката за периода
се приемат за 11 дни;
БОПП – брой на обслужени протоколи за
отчетен период от аптека;
СПОРОП – средна продължителност на
обработване на рецепта и отпускане на продуктите по нея – 6 минути;
СПОП – средна продължителност на обработване на протокол – 3 минути.
Забележка. БМФ е сбор от броя на магистърфармацевтите, работещи в аптеката, умножени
съответно по техния коефициент съгласно т. 1,
2 и 3:
1 – м а г ис т ър - фарм а цев т, р аб о т ещ н а 8
часа в аптеката;
1Ѕ – магистър-фармацевт, който е ръководи тел на ап теката и е лицето по
чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ, съответно – член
на у правителен орган на лицето по
чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ;
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Ѕ – магистър-фармацевт, работещ на 4 часа
в аптеката.

(4) В населени места, в които само една
аптека е сключила договор за отпускане на
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение, заплащани напълно
или частично от НЗОК/РЗОК, максималният
брой отчетени рецепти може да се завиши с
до 30 % (тридесет процента) по мотивирано
писмено искане от аптеката и разрешение на
директора на съответната РЗОК за срок до
3 (три) месеца в рамките на 1 (една) календарна година.
(5) Алинея 4 се прилага в случай, че аптеката е сключила договор за отпускане на
всички групи лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
А текстът на разпоредбата на чл. 25, ал. 2
от Типовия индивидуален договор е следният:
Чл. 25. (2) Възложителят не заплаща на
изпълнителя отчетени рецепти над лимита
по чл. 15, ал. 3.
Според молителя въвеждането на оспорените разпоредби – чл. 15, ал. 3 и 4, чл. 15,
ал. 2 и чл. 25, ал. 2 от Типовия договор означава определяне на квота от максимален
брой рецепти за лекарства, заплащани от
НЗОК, които една аптека може да обработи
за отчетен период (от 1-во до 15-о и от 16-о до
последно число на всеки месец – чл. 17, ал. 1
от Типовия договор). Като максималният брой
рецепти, които може да обработва аптеката, е
функция на броя на магистър-фармацевтите,
работното време на магистър-фармацевтите,
както и от тяхното правоотношение с аптеката – трудов договор, ръководител на аптеката,
член на Управителен съвет на аптеката, както
и от броя на обработените през месеца протоколни рецепти. Като, ако в едно населено
място само една аптека сключва договор с
НЗОК за заплащане на лекарства, тогава
максималният брой на обработени рецепти
може да бъде завишен до 30 %, но само за
срок 3 месеца в рамките на една календарна
година. Обработените повече рецепти няма
да бъдат заплатени от НЗОК (чл. 25, ал. 2).
Прилагането на оспорените текстове ще
доведе на практика до спад в приходите от
дейността на притежаваните и оперирани от
молителя аптеки „Марешки“ в гр. Луковит
и гр. Сливен до намаляване на уникалните
пациенти, което води и до загуба на клиентска
маса, ще доведе до увреждане на репутацията
на аптеките. Твърди се и засягане на обществен
интерес, обосновано с опасността задължително здравноосигурени лица с непрекъснати
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здравноосигурителни права да бъдат лишени от
гарантираното им от закона право да получат
напълно или частично безплатни лекарства с
оглед ограничението чрез въведените квоти
за обработване и заплащане на лекарствата.
Искането за спиране на изпълнението на
Условията и реда за сключване на индивидуални договори с НЗОК за 2013 г. е подкрепено с
писмени доказателства, както следва: справки
с изчисления на броя рецепти и протоколи,
които може да се обработват на месечна база
в аптека „Марешки“ в гр. Луковит и в аптека
„Марешки“ в гр. Сливен, притежавани от
„Витафарм Ихтиман“ – ЕООД, финансови
отчети за 2012 г. за дължима сума от възложител (РЗОК) на изпълнител (издател) по
изпълнени от него рецепти, спецификации
към финансови отчети. При съпоставяне
на отчетните документи за минал период с
предварителните изчисления за възможен
брой обработени рецепти за единица време и
обслужени уникални пациенти, съобразени със
заложените формули и квоти в съгласуваните
по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО нови Условия, се
установява редуциране в посока намаляване
на техния брой с оглед нормативно предвидените ограничения.
Съгласно чл. 190, ал. 2 АПК съдът може
да спре изпълнението на основанията и по
реда на чл. 166, ал. 2 и 3 АПК, когато предварителното изпълнение може да причини на
оспорващия значителна или трудно поправима
вреда. Само при преценка на тези основания
съдът може да спре предварителното изпълнение. В разглеждания случай молителят
„Витафарм Их тиман“ – ЕООД, представя
писмени доказателства, които установяват и
мотивират реалната възможност за настъпване
на имуществена (намаляване на приходите)
и неимуществена (загуба на доверие, репутация) вреда за жалбоподателя, която може да
е значителна. На следващо място настоящият
състав намира, че с прилагането на оспорените
текстове на практика ще се стигне и до накърняване на обществения интерес за опазването
на здравето на гражданите – гарантиран от
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държавата национален приоритет по силата
на чл. 2, ал. 2 от Закона за здравето, поради
вероятността лица със заболявания, включени в списъка на заболяванията, за чието
домашно лечение НЗОК заплаща напълно или
частично лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и здравните дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето,
да бъдат лишени, респективно ограничени в
изпълнението на лекарствените предписания.
По изложените съображения настоящият
състав на ВАС намира, че искането на „Витафарм Ихтиман“ – ЕООД, за спиране на
изпълнението на чл. 15, ал. 2, 3 и 4 и чл. 25,
ал. 2 от Образец на типов договор – приложение № 3 към Условия и ред за сключване
на ин диви д уа лни договори за о т п ускане
и зап-лащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукт и в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, съгласувани от
Националната здравноосигурителна каса, е
основателно, поради което и на основание
чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 2 АПК
ОПРЕДЕЛИ:
Спира изпълнението на чл. 15, ал. 2, 3 и
4 и чл. 25, ал. 2 от Образец на типов договор – приложение № 3 към Условия и ред
за сключване на индивидуални договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, съгласувани
от Националната здравноосигурителна каса.
Определението е оставено в сила с определение № 3627 от 15.03.2013 г., постановено
от петчленен състав на Върховния админис
тративен съд по адм. дело № 2035 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
2663
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

№
Камено

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-295
от 25 февруари 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 62 от 2010 г.), във
връзка с предложение вх. № 04-15-15 от 4.02.2013 г.
от министъра на труда и социалната политика
нареждам:
1. Утвърждавам Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно
или по-високо от средното за страната, съгласно
приложението.
2. Директорът на дирекция „Инвестиции,
иновации и предприемачество“, директорът на
дирекция „Информационно и комуникационно
осигуряване“ и изпълнителният директор на
Българската агенция за инвестиции да организират оповестяването на заповедта съответно
на интернет страницата на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и на Българската агенция за инвестиции.
3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на и.д. главен секретар на министерството.
Министър:
Д. Добрев

Област/община

2.
3.

Малко Търново

4.

Руен

5.

Созопол

6.

Средец

7.

Сунгурларе

8.

Царево
Варна

III.
1.

Аврен

2.

Бяла

3.

Ветрино

4.

Вълчи дол

5.

Девня

6.

Долни чифлик

7.

Дългопол

8.

Провадия

9.

Суворово
Велико Търново

IV.
1.

Елена

2.

Златарица

3.

Павликени

4.

Полски Тръмбеш

5.

Стражица

6.

Сухиндол
Видин

V.

Приложение

1.

Белоградчик

2.

Бойница

Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната за
2012 г.

3.

Брегово

4.

Видин

5.

Грамада

6.

Димово

7.

Кула

8.

Макреш

9.

Ново село

10.

Ружинци

11.

Чупрене

№

Област/община
Благоевград

I.
1.

Белица

2.

Гърмен

3.

Кресна

4.

Петрич

5.

Разлог

6.

Сандански

7.

Сатовча

8.

Симитли

9.

Струмяни

10.

Хаджидимово

11.

Якоруда
Бургас

II.
1.

Айтос

Враца

VI.
1.

Борован

2.

Бяла Слатина

3.

Враца

4.

Козлодуй

5.

Криводол

6.

Мездра

7.

Мизия
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№

Област/община
Пазарджик

8.

Оряхово

9.

Роман

1.

Батак

10.

Хайредин

2.

Белово

XIII.

Габрово

VII.
1.

С Т Р. 9 5

Дряново
Добрич

VIII.

3.

Брацигово

4.

Велинград

5.

Лесичово

1.

Генерал Тошево

6.

Панагюрище

2.

Добрич-селска

7.

Пещера

3.

Каварна

8.

Ракитово

4.

Крушари

9.

Септември

5.

Тервел

10.

Стрелча

6.

Шабла

Перник

XIV.
Кърджали

IX.

1.

Брезник

1.

Ардино

2.

Земен

2.

Джебел

3.

Ковачевци

3.

Кирково

4.

Радомир

4.

Крумовград

5.

Трън

5.

Момчилград

1.

Бобошево

2.
3.

Кюстендил

X.

Плевен

XV.
1.

Белене

2.

Гулянци

Дупница

3.

Долна Митрополия

Кочериново

4.

Долни Дъбник

4.

Кюстендил

5.

Искър

5.

Невестино

6.

Кнежа

6.

Рила

7.

Левски

7.

Сапарева баня

8.

Никопол

8.

Трекляно

9.

Пордим

10.

Червен бряг

1.

Априлци

XVI.

2.

Летница

1.

Брезово

Ловеч

XI.

Пловдив

3.

Луковит

2.

Калояново

4.

Тетевен

3.

Карлово

5.

Угърчин

4.

Кричим

6.

Ябланица

5.

Перущица

6.

Първомай

Монтана

XII.
1.

Берковица

7.

Раковски

2.

Бойчиновци

8.

Садово

3.

Брусарци

9.

Стамболийски

4.

Вълчедръм

10.

Съединение

11.

Хисаря

5.

Вършец

6.

Георги Дамяново

7.

Лом

1.

Завет

8.

Медковец

2.

Исперих

9.

Монтана

3.

Кубрат

10.

Чипровци

4.

Лозница

11.

Якимово

5.

Самуил

Разград

XVII.
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№
6.

Област/община
Цар Калоян
Русе

XVIII.
1.

Борово

2.

Бяла

3.

Вятово

4.

Две могили

5.

Иваново

6.

Сливо поле

7.

Ценово
Силистра

XIX.
1.

Алфатар

2.

Главиница

3.

Дулово

4.

Кайнарджа

5.

Силистра

6.

Ситово

7.

Тутракан
Сливен

XX.
1.

Твърдица

2.

Сливен

3.

Нова Загора

4.

Котел
Смолян

XXI.
1.

Баните

2.

Борино

3.

Девин

4.

Доспат

5.

Златоград

6.

Мадан

7.

Неделино

8.

Рудозем

9.

Смолян

10.

Чепеларе
Софийска

ХХІІ.
1.

Годеч

2.

Долна баня

3.

Ихтиман

4.

Копривщица

5.

Костенец

6.

Мирково

7.

Правец

8.

Самоков

9.

Своге

№
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3.
4.
5.
6.
7.
XXIV.
1.
2.
3.
4.
5.
XXV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVII.
1.
2.
3.
4.
5.

Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Хасково
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

2611

Стара Загора

XXIII.

ВЕСТНИК

1.

Братя Даскалови

2.

Гурково

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1548
от 14 март 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 7,
ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във връзка
с протоколно решение № 2340 от 14.03.2013 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:

БРОЙ 30
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Прекратява процедурата за приватизационна продажба на обособена част от „Български
пощи“ – ЕАД, София, представляваща двуетажна
масивна сграда с предназначение – за пощенска
станция със застроена площ 47 кв. м и РЗП от
94 кв. м, построена в североизточната част на
урегулиран поземлен имот II-156 в квартал 16
по регулационния план на с. Топчийско, община
Руен, област Бургас, одобрен със Заповед № 55 от
14.01.1970 г., и ПУП, одобрен със Заповед № 135
от 19.08.1999 г., с площ на УПИ от 1153 кв. м по
плана на с. Топчийско.

2642

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 55
от 14 февруари 2013 г.
С Решен ие № 36 по п р о т око л № 82 о т
27.01.2011 г. на Столичния общински съвет се дава
съгласие Столичната община да кандидатства с
проект „Интегриран столичен градски транспорт“
на Оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.“.
Във връзка с подготовката за реализиране
на горния проект е необходимо изработването и
одобряването на инвестиционен проект за обект:
„Изграждане на нова трамвайна линия“ от Семинарията до кв. Дървеница.
С оглед изискването на чл. 142, ал. 2 ЗУТ инвестиционният проект следва да съответства на
действащия подробен устройствен план. Предвид
това се обуславя необходимостта от изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация (ПУП – ИПР).
Със Заповед № РД-09-50-1327 от 26.11.2009 г.
на главния архитект на Столичната община се
допуска изработването на план за регулация и
застрояване на м. Дианабад-запад.
С решение по т. 7 на протокол № ЕС-Г-118
от 7.11.2008 г. предварителният проект е приет
на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ).
Със Заповед № РД-09-50-250 от 29.02.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато да се изработи изменение на подробен
устройствен план – план-извадка за ИПР – линейна регулация в обхват: улица от о.т. 32 – о.т. 1
до о.т. 6д, м. Дианабад-запад, стар НПЯ Червена
звезда, район „Изгрев“, със задължителни предписания на отдели „Териториално планиране“,
„Комуникации и транспорт“, „Инженерни мрежи“
и отдел „Правен“ при Направление „Архитектура
и градоустройство“.
С писмо изх. № ГР-92-00-18 от 20.03.2012 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и съблюдаване
в район „Изгрев“.
Кметът на район „Изгрев“ удостоверява със
свое писмо изх. № АГ-07-00-67/1 от 2.03.2012 г.,
че уличната регулация на ул. Никола Габровски
е приложена.
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В хода на административното производство
се установи, че се предвижда трамвайното трасе
да премине в обхвата на действащата улична
регулация на НПЯ Червена звезда от о.т. 32 до
о.т. 1 и от о.т. 1 до о.т. 6б през м. Връзката Изток – Дианабад, като на север продължава през
жп терен и УПИ 1 – „За парк“, за от кв. 95.
С Решен ие № 554 по п ро т окол № 96 о т
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет се дава
съгласие след решение на Министерския съвет
Столичната община да придобие безвъзмездно
право на собственост върху поземлени имоти,
включително и имот с проектен планоснимачен
№ 5309 от кв. 95, м. Връзката Изток – Дианабад.
В отговор на запитване от главния архитект
на Столичната община областният управител на
област София уведомява с писмо изх. № 07/137
от 26.10.2012 г., че не възразява за провеждането
на процедура по изменение на действащия план
за регулация в обхвата на трамвайното трасе.
С писмо изх. № ЖИ-10342 от 22.05.2012 г. генералният директор на ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура“ дава съгласие за
разполагане на трасето в поземлен имот на предприятието с проектен планоснимачен № 5309 от
кв. 95, м. Връзката Изток – Дианабад.
В резултат на проведена кореспонденция
между главния архитект на Столичната община,
кмета на район „Изгрев“ и управителя на „ГИС
София“ – ЕООД, се издава Заповед № РД-09266 от 29.10.2012 г. на кмета на район „Изгрев“
за допълване на кадастралния план на плана за
регулация на м. Връзката Изток – Дианабад с
поземелен имот пл. № 5309.
С писмо изх. № АГ-08-00-102/6 от 14.11.2012 г.
кметът на район „Изгрев“ удостоверява, че заповедта е влязла в сила.
С Решен ие № 581 по п ро т окол № 29 о т
8.11.2012 г. Столичният общински съвет взема
решение, че включва в Годишната програма
за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост за 2012 г. обект от първо
степенно значение за Столичната община „Нова
трамвайна линия „Семинарията – Студентски
град (Дървеница)“.
Внесеният проект е разгледан и приет на
заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с решение
по протокол № ЕС-Г-3 от 15.01.2013 г., т. 29.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от кмета на общината, който
съгласно Заповед РД-09-1423 от 5.12.2012 г. е делегирал компетентността си на главния архитект
на Столичната община.
С мо т и ви ра но п ред п иса н ие е доп уснат о
изработване на изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация
(ПУП – ИПР).
Проектът е изработен при условията на чл. 133
ЗУТ като план-извадка от допуснатия със Заповед
№ РД-09-50-1327 от 26.11.2009 г. на главния архитект на Столичната община план за регулация и
застрояване на м. Дианабад-запад.
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План-извадка за ИПР за линеен обект от
о.т. 32-о.т. 259, м. Дианабад-запад, е изработен
като проект за изменение на действащите подробни устройствени планове за НПЯ Червена
звезда и м. Връзката Изток – Дианабад, одобрени съответно със Заповед № РД-50-09-45 от
1.02.1985 г. на главния архитект на Столичната
община и № 402 от 8.08.1968 г. на главния инженер на Столичната община.
Проектът е изработен от проектанта на ПРЗ
м. Дианабад-запад, поради което отпада необходимостта от съгласуването му по реда на чл. 133,
ал. 1, изречение последно от ЗУТ.
Изработването на плана се налага във връзка
с възникналата общинска инициатива Столичната
община да кандидатства с проект „Интегриран
столичен градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ с цел
да задоволи обществената нужда от изграждане
на нова трамвайна линия от Семинарията до
кв. Дървеница.
Предвид горното е доказано основанието за
изменение на действащите ПУП в хипотезата на
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ.
Изработването на проекта е допуснато при
условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ.
План-извадката за ИПР за линеен обект от
о.т. 32 до о.т. 259, м. Дианабад-запад, е в обхват
на приложената по ул. Никола Габровски действаща регулация и на север продължава през
имоти – общинска собственост – УПИ I – „За
парк“, и поземлен имот пл. № 5309, без да се
засягат имоти – частна собственост.
С проекта се създава УПИ III – „За транспортна инфраструктура“, с което не се променя
предназначението на жп терена, тъй като по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗУТ и двете отреждания
касаят транспортна инфраструктура.
Съгласно общия устройствен план на Столичната община и придружаващите го схеми и
обяснителни текстове УПИ III – „За транспортна
инфраструктура“ попада в трасето, предвидено в
раздел „Масов градски електротранспорт“.
В процеса на одобряване ОУП е подложен на
обсъждане в изпълнение разпоредбата на чл. 127,
ал. 1 ЗУТ, с оглед на което отпада необходимостта
от изпълнение на чл. 12 ЗУЗСО по отношение
на УПИ 1 – „За парк“, от кв. 95.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С оглед на нормата на чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА компетентен да одобри план-извадката
за ИПР за линеен обект от о.т. 32 до о.т. 259, м.
Дианабад-запад, е Столичният общински съвет.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 4, чл. 128, ал. 13, чл. 136,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, т. 25
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 15.01.2012 г., т. 29,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява порект за изменение на план за
улична регулация на м. НПЯ Червена звезда от
о.т. 32 до о.т. 1, като се създават нови от о.т. 12
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до 11В в м. Дианабад-запад, и изменение на план
за улична регулация на м. Връзката Изток – Дианабад от о.т. 1 до о.т. 6Б, като се създават нови
от о.т. 11В до о.т. 21В, изменят се УПИ I – „За
парк“, и „Жп терен“ от кв. 95, като се създава
нов УПИ III – „За транспортна инфраструктура“
в кв. 95, м. Дианабад-запад, по зелените и кафявите линии, цифри, букви, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Изгрев“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

2587

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 56
от 14 февруари 2013 г.
С Решен ие № 36 по п р о т око л № 82 о т
27.01.2011 г. на Столичния общински съвет се дава
съгласие Столичната община да кандидатства с
проект „Интегриран столичен градски транспорт“
на Оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.“.
Във връзка с подготовката за реализиране
на горния проект е необходимо изработването и
одобряването на инвестиционен проект за обект:
„Изграждане на нова трамвайна линия“ от Семинарията до кв. Дървеница.
С оглед изискването на чл. 142, ал. 2 ЗУТ инвестиционният проект следва да съответства на
действащия подробен устройствен план. Предвид
това се обуславя необходимостта от изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация (ПУП – ИПР).
Със Заповед № РД-09-50-600 от 27.06.2012 г.
на главния архитект на Столичната община се
допуска изработването на план за регулация и
застрояване на м. Дианабад.
С решение по т. 2 на протокол № ЕС-Г-71 от
13.06.2008 г. предварителният проект е приет
на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ).
Със Заповед № РД-09-50-249 от 29.02.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато да се изработи изменение на подробен
устройствен план – план-извадка за ИПР – линейна регулация в обхват: улица от о.т. 32 до
о.т. 129, м. Дианабад, стар ж.к. Червена звезда,
район „Изгрев“, със задължителни предписания
на отдели „Териториално планиране“, „Комуникации и транспорт“, „Инженерни мрежи“ и
отдел „Правен“ при Направление „Архитектура
и градоустройство“.
С писмо изх. № ГР-92-00-15 от 20.03.2012 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и съблюдаване
в район „Изгрев“.
С писмо изх. № ГР-92-00-15 от 24.02.2012 г. на
главния архитект на Столичната община е поискана информация за собствеността по трасето
на бъдещата трамвайна линия.
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Кметът на район „Изгрев“ удостоверява със
свое писмо изх. № АГ-07-00-67/1 от 2.03.2012 г.,
че уличната регулация на ул. Никола Габровски
е приложена и няма нанесени поземлени имоти,
възстановени по реституционните закони.
С Решен ие № 581 по п ро т окол № 29 о т
8.11.2012 г. Столичният общински съвет взема
решение, че включва в Годишната програма за
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г. обект от първостепенно значение за Столичната община „Нова
трамвайна линия „Семинарията – Студентски
град (Дървеница)“.
Внесеният проект е разгледан и приет на заседание на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с решение – протокол
№ ЕС-Г-3 от 15.01.2013 г., т. 30.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от кмета на общината, който
съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. е
делегирал компетентността си на главния архитект на Столичната община.
С мо т и ви ра но п ред п иса н ие е доп уснат о
изработване на изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация
(ПУП – ИПР).
Проектът е изработен при условията на чл. 133
ЗУТ като план-извадка на допуснатия със Заповед
№ РД-09-50-600 от 27.06.2012 г. на главния архитект на Столичната община план за регулация
и застрояване на м. Дианабад.
План-извадката за ИПР – линейна регулация
на ул. Никола Габровски, м. Дианабад, е изработен като проект за изменение на действащия
подробен устройствен план за ж.к. Червена звезда,
одобрен със Заповед № РД-50-09-56 от 22.02.1989 г.
на главния архитект на Столичната община.
Проектът е изработен от проектанта на ПРЗ,
м. Дианабад, поради което отпада необходимостта от съгласуването му по реда на чл. 133, ал. 1,
изречение последно от ЗУТ.
Изработването на плана се налага във връзка
с възникналата общинска инициатива Столичната
община да кандидатства с проект „Интегриран
столичен градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ с цел
да задоволи обществената нужда от изграждане
на нова трамвайна линия от Семинарията до
кв. Дървеница.
Предвид горното е доказано основанието за
изменение на действащия ПУП в хипотезата на
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ.
Изработването на проекта е допуснато и е
изработен при условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ.
План-извадката на ИПР – линейна регулация
на ул. Никола Габровски, м. Дианабад, е в обхвата на приложената по ул. Никола Габровски
действаща регулация.
Съгласно общия устройствен план на Столичната община трамвайното трасе попада в зона
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти),
в придружаващите ОУП схеми и обяснителни
текстове е предвидено в раздел „Масов градски
електротранспорт“.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С оглед на нормата на чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА компетентен да одобри план-извадката за
ИПР – линейна регулация на ул. Никола Габровски, м. Дианабад, е Столичният общински съвет.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 4, чл. 128, ал. 13,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2, чл. 136,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, т. 25
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 15.01.2012 г., т. 30,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация на м. ж.к. Червена звезда от
о.т. 32 до о.т. 129, като се създават нови от о.т.
205 до 12 в м. Дианабад по зелените и кафявите
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Изгрев“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-100
от 11 март 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 91, ал. 1 АПК във връзка с издадена Заповед
№ РД-09-58 от 12.02.2013 г. на кмета на община
Девин (ДВ, бр. 22 от 2013 г.) за отчуждаване на
имоти за ул. Руен в кв. 62 и кв. 72 по ПУП на
гр. Девин и постъпили заявления с вх. № 94-Р-2961 от 15.01.2013 г. и № ОС ПЖ-21 от 22.02.2013 г. от
Рени Лисанова Сафтова, представени документи
за собственост, договор за покупко-продажба – 20.05.1945 г. от н-ци на Фейзи Абдурахманов
Солаков и представена допълнителна оценка на
дръвчета в имот – 20465.502.239 по кадастралната
карта на гр. Девин по точка първа от заповедта
нареждам:
1. Определям допълнително възнаграждение за собствениците на част от отчуждавания
имот – 20465.502.239 по кадастралната карта на
гр. Девин за плодните дръвчета, засегнати от отчуждаването и намиращи се в имота, неоценени
и описани в Заповед № РД-09-58 от 12.02.2013 г.,
на стойност 827,28 лв.
2. Отменям т. 3 от Заповед № РД-09-58 от
12.02.2013 г. за отчуждаване на част от имот с
площ 56 кв. м с кадастрален номер – 20465.502.864.
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Имотът е собственост на Рени Лисанова Сафтова и н-ци на Лисан Асанов Узунов с размер на
дължимото обезщетение 1960 лв.
3. Променям т. 2 от Заповед № РД-09-58 от
12.02.2013 г. за отчуждаване на част от имот с
площ 26 кв. м с кадастрален номер – 20465.502.862.
Имотът е собственост на н-ци на Абдраман Асанов Солаков с размер на дължимото обезщетение
910 лв. За собственици на имота да се считат
н-ци на Фейзи Абдурахманов Солаков съгласно
представения договор за покупко-продажба от
20.05.1945 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
Кмет:
Цв. Пенков
2652

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 484
от 1 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедури за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищни
имоти:
Магазин с обща площ 32,32 кв. м, в т. ч.
0,95 % идеални части от правото на строеж и
общите части на сградата, разположен на първи
етаж от сграда – жилищен блок на шест етажа,
масивна конструкция, построена в УПИ I в кв.
53, бул. 23 пехотен Шипченски полк 107, вх. А,
обект № 19, по плана на гр. Казанлък, състоящ
се от: търговска зала, склад и санитарен възел,
при граници: отдолу – сутерен, отгоре – ап. № 1,
oт север – гараж № 2 и стълбищна клетка, от
изток – гараж № 12, от запад – стълбищна клетка.
Магазин с обща площ 33,28 кв. м, в т. ч. 0,95 %
идеални части от правото на строеж и общите
части на сградата, разположен на първи етаж от
сграда – жилищен блок на шест етажа, масивна
конструкция, построена в УПИ I в кв. 53, бул. 23
пехотен Шипченски полк 107, вх. Б, обект № 20, по
плана на гр. Казанлък, състоящ се от: търговска
зала, склад и санитарен възел, при граници: отдолу – сутерен, отгоре – ап. № 10, oт север – гараж
№ 7 и стълбищна клетка, от изток – стълбищна
клетка (вход), от запад – гараж № 9.
Обособена част (дял I), включваща: „Търговски обект“ със застроена площ 76 кв. м,
„Обект за обществено хранене“ със застроена
площ 95 кв. м, „Санитарен възел“ със застроена
площ 12 кв. м и съответните идеални части от
общите части на двуетажна масивна сграда с
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обща застроена площ 312 кв. м (удостоверение
№ 62/2011 г. по § 16 ЗУТ), построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI, кв. 1, съгласно
ПР на с. Долно Изворово, одобрен със Заповед
№ 22 от 1987 г., при граници на обособената
част: от север – стълбище, от запад – библиотека, и граници на урегулирания поземлен
имот: от север – УПИ II-26 и улица (тупик),
от югоизток – улица, от юг – УПИ VII-22, от
запад – УПИ I – за озеленяване.
Председател:
Н. Златанов
2595
РЕШЕНИЕ № 518
от 4 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява:
1. Изменение на план за улична регулация,
като се отрежда улица между ул. Отец Паисий и
ул. Кирил и Методий – между осови точки 7472,
7473 до осова точка 7474 по плана на Казанлък.
2. Изменение на план за регулация на кв. 172
и част от кв. 169 по плана на Казанлък.
2.1. Промяна границите на урегулиран поземлен имот I – за жилищно строителство и КОО
в кв. 169.
2.2. Промяна план за регулация на кв. 172, като:
– промен ят се границите на у рег улиран
поземлен имот I – за читалище и библиотека,
и същият се преотрежда в урегулиран поземлен
имот I – за читалище и библиотека, обществено
и делово обслужване (ОДО) и подземни гаражи;
– променят се границите на урегулиран поземлен имот II – за озеленяване, водни площи
и подземни гаражи, и същият се преотрежда в
урегулиран поземлен имот II – за озеленяване,
аткракции и ОДО;
– заличава се УПИ III – за Общински народен съвет;
– отреждат се урегулирани поземлени имоти: III-5906, ОДО; IV-5905, ОДО; V-5904, ОДО и
VI-8803, ОДО (всички за обществено и делово
обслужване).
3. Изменение на план за застрояване на кв.
172 по плана на Казанлък, като за УПИ I – за
читалище и библиотека, ОДО и подземни гаражи,
се предвижда свободно застрояване до 5 етажа и
височина до 15 м, 80 % плътност на застрояване,
коефициент на интензивност 3 и минимална озеленена площ 20 %. За УПИ III-5906, ОДО; IV-5905,
ОДО; V-5904, ОДО и VI-8803, ОДО се предвижда
свързано застрояване до 5 етажа и височина до
15 м, 100 % плътност на застрояване, коефициент
на интензивност 3, а за УПИ II – за озеленяване,
аткракции и ОДО, се предвижда 100 % плътност
на озеленяване.
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Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
2653

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
ЗАПОВЕД № РД-93
от 13 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 22 и чл. 25,
ал. 1, 2 и 3 ЗОС и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във
връзка с административно производство за принудително отчуждаване по реда на глава трета
от Закона за общинската собственост на части
от имоти, частна собственост, за задоволяване
на общински нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, за обект „Изграждане
на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.
Тодор Икономово“ отчуждавам части от имоти,
частна собственост, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, въз основа на влезли в сила
подробни устройствени планове, предвиждащи
изграждането на следните подобекти:
1. „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Т. Икономово“:
1.1. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ПУП – части от имоти, попадащи
в трасето на „Реконструкция на съществуваща
водопроводна мрежа на с. Т. Икономово“.
1.2. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
1.3. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
Части от имоти – земеделска земя, попадащи
в трасето на „Реконструкция на съществуваща
водопроводна мрежа на с. Т. Икономово“, намиращи се в землището на с. Тодор Икономово,
собственици и размер на обезщетението по имоти,
както следва:
Имот

Вид
територия

Начин
на
трайно
ползване

Собственик

Засегната
площ
(кв.м)

Обезщетение
(лв.)

000.450 з е м е - Нива
делска

Тотю
Георгиев
Иванов

298,718

299,00

000.460 з е м е - Нива
делска

Стоян
Христов
Митев

241,808

242,00

152,600

153,00

000.496 з е м е - Овощ- Ешреф
делска ни
Халилов
насаж- Кулаксъз
дения
(нетерасирани)

ВЕСТНИК
Имот

Вид
територия

С Т Р. 1 0 1
Начин
на
трайно
ползване

Собственик

000.497 з е м е - Овощделска ни
насаждения
(нетерасирани)

Марийка
Георгиева Димитрова
Желязко
Димитров Матев
Желязко
Петров
Желязков
Маринка
Петрова
Тинкова

000.548 з е м е - Паделска сище,
мера
043.002 з е м е - Нива
делска

Засегната
площ
(кв.м)

Обезщетение
(лв.)

74,139

74,00

Иван
Кунев
Иванов

138,905

139,00

Иван
Кунев
Иванов

2,107

2,00

2. „Изграждане на канализационна мрежа на
с. Т. Икономово“:
2.1. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ПУП – части от имоти, попадащи
в трасето на „Изграждане на канализационна
мрежа на с. Т. Икономово“.
2.2. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
2.3. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
Части от имоти – земеделска земя, попадащи в
трасето на „Изграждане на канализационна мрежа
на с. Т. Икономово“, намиращи се в землището
на с. Тодор Икономово, собственици и размер на
обезщетението по имоти, както следва:
Имот

Вид
територия

Начин
на трайно ползване

000.450 з е м е - Нива
делска

Собственик

Тотю
Георгиев
Иванов

Засегната
площ
(кв.м)

Обезщетение
(лв.)

99,678 100,00

000.496 з е м е - О в о щ н и Ешреф
делска насажде- Халилов
н и я (не- Кулаксъз
терасирани)

51,054

000.497 з е м е - О в о щ н и
делска насажден и я (нетерасирани)

143,93 144,00

Марийка
Георгиева
Димитрова
Желязко
Димитров
Матев
Желязко
Петров
Желязков
Маринка
Петрова
Тинкова

51,00

С Т Р.
Имот
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Начин
на трайно ползване

Собственик

Засегната
площ
(кв.м)

Обезщетение
(лв.)

000.498 з е м е - Нива
делска

Дилявер
Юсуф
Якуб

66,698

67,00

000.547 з е м е - Нива
делска

Наим Хасан Сюлейман

38,145

38,00

3. „Път до пречиствателна станция“:
3.1. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ПУП – части от имоти, попадащи
в трасето на „Път до пречиствателна станция“.
3.2. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
3.3. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
Части от имоти – земеделска земя, попадащи
в трасето на „Път до пречиствателна станция“,
намиращи се в землището на с. Тодор Икономово, собственици и размер на обезщетението по
имоти, както следва:
Имот

Вид
територия

Начин
на трайно ползване

000.571 з е м е - Нива
делска

Собственик

Сали
Мехмедалиев Пехливан

Засегната
площ
(кв.м)

Обезщетение
(лв.)

482,46 482,00

4. „Канализационна помпена станция 1“ (Довеждащ път до КПС 1 от км 0+000 до км 0+123,31):
4.1. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ПУП – части от имоти, попадащи
в трасето на „Канализационна помпена станция
1“ (Довеждащ път до КПС 1 от км 0+000 до км
0+123,31).
4.2. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
4.3. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
Части от имоти – земеделска земя, попадащи
в трасето на „Канализационна помпена станция
1“ (Довеждащ път до КПС 1 от км 0+000 до км
0+123,31), намиращи се в землището на с. Тодор
Икономово, собственици и размер на обезщетението по имоти, както следва:
Имот

Вид
територия

Начин Собстна
веник
трайно
ползване

000.548 земе- Пасище
делска

Иван
Кунев
Иванов

Засегната
площ
(кв.м)
154,373

Обезщетение
(лв.)
154,00

5. „Канализационна помпена станция 2“ (Довеждащ път до КПС 2 от км 0+000 до км 0+146,59):
5.1. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ПУП – части от имоти, попадащи
в трасето на „Канализационна помпена станция
2“ (Довеждащ път до КПС 2 от км 0+000 до км
0+146,59).

ВЕСТНИК
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5.2. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
5.3. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
Части от имоти – земеделска земя, попадащи
в трасето на „Канализационна помпена станция
2“ (Довеждащ път до КПС 2 от км 0+000 до км
0+146,59), намиращи се в землището на с. Тодор
Икономово, собственици и размер на обезщетението по имоти, както следва:
Имот

Вид
територия

Начин Собстна
веник
трайно
ползване

000.460 З е м е - Нива
делска

Стоян
Христов
Митев

Засегната
площ
(кв.м)
229,377

Обезщетение
(лв.)
229,00

6. Банката, в която ще бъде внесено паричното
обезщетение, е „Търговска Банка Д“ – АД, по
сметка на Община Каолиново.
7. Изплащането на обезщетението ще започне
след влизане на заповедта в сила и след надлежно
легитимиране на получателите на обезщетението.
7.1. Обезщетението може да се изплаща по
банков път чрез „Търговска Банка Д“ – АД, след
влизане на заповедта в сила при представяне на
банкова сметка от собственика.
8. Копие от заповедта да се постави на видно
място в сградата на Община Каолиново и кметството на с. Тодор Икономово и да се публикува
на интернет страницата на общината.
9. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за
общинската собственост в едноседмичен срок
от издаване на тази заповед да бъде публикувано обявление в два централни и един местен
ежедневник.
9.1. Обявлението да се постави на определените
за това места в сградата на общината, кметство
с. Тодор Икономово и да се публикува и на интернет страницата на общината.
10. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред административния съд по местонахождение на имота.

2612

Кмет:
Н. Ахмедов

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-102
от 11 март 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 21, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС отчуждавам
части от имоти, частна собственост, за задоволяване на общински нужди, които не магат да бъдат
задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в
сила ЧПУП, предвиждащ реализацията на обект:
„Улица с о.т. 48 до о.т. 54, о.т. 54 до о.т. 49, о.т. 49
до о.т. 50 и о.т. 50 до о.т. 51 в кв. 23 по ЧПУП на
с. Вранско, махала Папур, община Крумовград“.

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

І. Предназначение на имотите съобразно
влязъл в сила ЧПУП – отчуждаваните части от
имотите попадат в трасето на улицата.
ІІ. Основание за отчуждаване – чл. 21, ал. 1
от Закона за общинската собственост.
ІІІ. Вид, местонахождение, размер и собственици на всеки от имотите, които следва да бъдат
отчуждени:
1. 114 кв. м, представляващи реална част от
недвижим имот, собственост на Нефизе Мустафа
Мехмед от с. Вранско, община Крумовград, съгласно документ за собственост – нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 71, том
І, дело 358/96 г., сума за обезщетение – 660 лв.;
2. 242 кв. м, представляващи реална част от
недвижим имот, собственост на наследниците
на Ибрям Тахиров Мустафов, бивш жител на с.
Вранско, община Крумовград, съгласно Решение
№ 00026 от 3.09.2009 г. на Общинската служба
по земеделие – Крумовград, сума за обезщетение – 1400 лв.
ІV. Сумите по т. ІІІ да бъдат преведени по
сметки, открити от Община Крумовград в „Банка
ДСК“ – АД, клон Крумовград, след влизане в
сила на заповедта.
V. Изплащането на обезщетението ще се
извърши по нареждане на кмета на общината
след надлежно легитимиране на получателите
на обезщетението.
VІ. Заповедта да се постави на видно място
в сградата на Община Крумовград и кметство
с. Вранско и да се публикува на интернет страницата на общината.
VІІ. В едноседмичен срок от издаване на заповедта да се публикува обявление в два централни
и един местен ежедневник, с което да бъдат уведомени собствениците на имотите за банката, в
която е внесено обезщетението, и за началната
дата, от която започва изплащането му.
VІІІ. Имотът да бъде завзет след изплащане
на обезщетението.
ІХ. Съгласно чл. 33 ЗОС по отчуждителните
производства по глава ІІІ от ЗОС не се събират
данъци и такси.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали.
Кмет:
С. Мехмед

2613

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 255
от 20 февруари 2013 г.
На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
Общинският съвет – гр. Мадан, приема и одобрява
внесения проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Въздушно ел. проводно отклонение 20
kV от ТП Крайна за с. Върба, община Мадан.
Председател:
Р. Кехайов
2654

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 366
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект „Кабел 20
kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр. Несебър, м. Чаирите, съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от това решение.
Дължината на трасето на кабела е 450 м. Трасето започва от съществуващ БКТП „Чаирите 1“
в имот с идентификатор 51500.36.8 и преминава
през имоти с идентификатори 51500.36.9 – горски
път, 51500.203.18 – горски път, 51500.203.17 – дере,
51500.34.40 – горски път, и 51500.35.15 – горски
път, и достига до БКТП – нов, в имот с идентификатор 51500.35.1 по КК на гр. Несебър, м. Чаирите,
собственост на инвеститора. Предвиден е сервитут
по 3 м от оста на кабела, като са засегнати имоти,
както следва: имоти, през които минава трасето
на кабел 20 kV и сервитута: ПИ 51500.34.40 с
ограничение 0,03070 дка, ПИ 51500.35.15 с ограничение 1,46024 дка, ПИ 51500.36.9 с ограничение
0,19518 дка, ПИ 51500.203.17 с ограничение 0,13575
дка и ПИ 51500.203.18 с ограничение 0,03813
дка, и имоти, през които минава линията на
сервитута: ПИ 51500.35.2 с ограничение 0,06901
дка, ПИ 51500.35.3 с ограничение 0,07705 дка,
ПИ 51500.35.7 с ограничение 0,10072 дка и ПИ
51500.36.1 с ограничение 0,08638 дка.
Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.

2591

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 367
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Съоръжения за присъединяване на „Цех за алуминиева
дограма в имот с идентификатор 51500.74.53 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу,
подобект „Кабели 20 kV“ за обвързване на БКТП
в имот с идентификатор 51500.74.53“, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Трасето започва от съществуваща кабелна
линия МТП „Обреден дом“ – БКТП „Прима“
в имот с идентификатор 51500.73.20 – полски
път, преминава през имот с идентификатор
51500.74.74 – полски път, и достига до имот с
и ден т ификат ор 5150 0.74.53 – собст веност на

С Т Р.
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„КА – 2“ – ООД. В имотите, през които минават
кабелите, е определен сервитут по 0,6 м откъм
страната на сградите и 2 м от другата страна на
оста на кабелите, като са засегнати имоти, през
които минава трасето на кабел 20 kV и сервитута,
както следва: ПИ 51500.74.53 с ограничение 12 кв.
м, ПИ 51500.74.74 с ограничение 187 кв. м и ПИ
51500.73.20 с ограничение 21 кв. м.
Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.

2592

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 368
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Уличен
водопровод и канализация за имот с идентификатор 51500.83.22 по кадастралната карта на гр.
Несебър, местност Кокалу“, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част от
това решение.
Трасето на новопредвидения водопровод е с
обща дължина 34,78 м и започва от съществуващ водопровод, преминава по полски пътища
с идентификатори по кадастралната карта на гр.
Несебър, м. Кокалу – 51500.79.16 и 51500.82.50,
собственост на Община Несебър, и достига до
имот с идентификатор по кадастрална карта
51500.83.22 – собственост на възложителя. Трасето на канализацията е с обща дължина 207,05
м, преминава по полски път с идентификатор по
кадастрална карта 51500.82.50 – собственост на Община Несебър, и достига до съществуващата РШ в
същия полски път. Предвиден е сервитут по 3 м от
двете страни на оста на трасето на канализацията
и сервитутна граница за трасето на водопровода
съгласно чл. 112, ал. 2 ЗВ. Приложен е регистър
на засегнатите имоти, през които минава трасето
на водопровода: ПИ 51500.79.16 с ограничение
3 кв. м и ПИ 51500.82.50 с ограничение 18 кв. м и
имот ПИ 51500.82.50, през който минава трасето
на канализацията – с ограничение 1251 кв. м.
Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.

2593

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 369
от 14 декември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели 20 kV за захранване на 3 бр. БКТП
20/0,4 kV за жилищен комплекс „Съни Дей“ 6,
намиращ се в ПИ 73571.49.207, землището на с.
Тънково, м. Камарата.

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

Трасето на кабела е с дължина 721,70 м, за
689 м е изработен парцеларен план. Определен
е сервитут по 1 м от двете страни от оста на
трасето. Площта на зоната за ограничение е
1378 кв. м. Трасето на кабела минава по общински полски пътища с идентификатори по
КК 73571.49.69 и 73571.49.74.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
2594

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 276-19
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на част
от поземлен имот № 009017 в землището на с.
Мировци, община Нови пазар, за изграждане на
„Базова станция на БТК“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Нови пазар, пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
2586

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 422
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на външен водопровод до имот № 000288, м.
Абдийца, землище с. Долно Спанчово, с трасето
и сервитутите, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имот № 000081, 000251,
072001, 000290, 000137, 000221, 000289, 000285.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Д. Танев
2590

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-171
от 25 февруари 2013 г.
Издадена е Заповед № РД-25-1382 от 5.11.2012 г.
(ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване
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на поземлен имот с идентификатор 62004.1.9 по
КК на гр. Ракитово, местност Мрамор, землище
гр. Ракитово, с площ 1,678 дка, попадащ в УПИ
І-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ ТУ-201 от 14.09.2012 г. на областния управител
на област Пазарджик, предвиждащ изграждане
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.4, ПИ
62004.1.15, ПИ 62004.1.10, ПИ 62004.1.2.
След допълнително представено удостоверение
за наследници № 697 от 12.02.2013 г. на Димитър
Иванов Китов изменям Заповед № РД-25-1382 от
5.11.2012 г., както следва:
1. Вместо „н-ци Димитър Иванов Китов“ да се
чете: „Спаска Георгиева Китова, Иван Димитров
Китов, Георги Димитров Китов, Васил Димитров
Китов, Красимир Димитров Китов“.
2. В частта относно паричното обезщетение
вместо: „н-ци Димитър Иванов Китов – 1/6 ид.ч.,
размер на обезщетението – 140 лв.“ да се чете:
„Спаска Георгиева Китова – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението – 28 лв.
Иван Димитров Китов – 1/30 ид.ч., размер на
обезщетението – 28 лв.;
Георги Димитров Китов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението – 28 лв.;
Васил Димитров Китов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението – 28 лв.;
Красимир Димитров Китов – 1/30 ид.ч., размер
на обезщетението – 28 лв.“
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1382 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

2655

Кмет:
Л. Петков

ЗАПОВЕД № РД-25-191
от 4 март 2013 г.
Издадена е Заповед № РД-25-1380 от 5.11.2012 г.
(ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на основание чл. 25, ал. 1,
2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС за отчуждаване
на поземлен имот с идентификатор 62004.1.11
по КК на гр. Ракитово, местност Еленско краище, землище гр. Ракитово, с площ 0,659 дка,
попадащ в УПИ І-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, част
от обект: „Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи:
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ПИ 62004.1.10, ПИ 62004.1.15, ПИ 62004.1.14, ПИ
62004.1.13, ПИ 62004.1.2, като в същата е посочено:
„Собственик: неустановен“.
След представени допълнително документи:
Решение № В969К от 3.05.1996 г. на ПК – Ракитово, установяващо правото на собственост
на наследниците на Никола Тосков Кривулев и
удостоверение за наследници № 767 от 15.02.2013 г.
изменям Заповед № РД-25-1380 от 5.11.2012 г.,
както следва:
1. Вместо „Собственик: неустановен“ да се
чете „собственик: наследници на Никола Тосков
Кривулев, а именно: Дафина Ангелова Кривулева, Иван Василев Кривулев, Ангел Василев
Кривулев, Стоилка Иванова Попова, Петко Стоев
Цанов, Илия Иванов Ушев, Цветка Иванова
Чаушева, Кръстина Ангелова Илиева, Надежда
Кръстева Кривулева, Ангел Николов Кривулев,
Борислав Николов Кривулев, Марийка Иванова
Кривулева, Нина Димитрова Драева, Николай
Димитров Кривулев“.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 330 лв., както следва:
1. Дафина Ангелова Кривулева – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението – 13,75 лв.;
2. Иван Василев Кривулев – 1/24 ид.ч., размер
на обезщетението – 13,75 лв.;
3. Ангел Василев Кривулев – 1/24 ид.ч., размер
на обезщетението – 13,75 лв.;
4. Стоилка Иванова Попова – 1/8 ид.ч., размер
на обезщетението – 41,25 лв.;
5. Петко Стоев Цанов – 1/8 ид.ч., размер на
обезщетението – 41,25 лв.;
6. Илия Иванов Ушев – 1/16 ид.ч., размер на
обезщетението – 20,62 лв.;
7. Цветка Иванова Чаушева – 1/16 ид.ч., размер
на обезщетението – 20,63 лв.;
8. Кръстина Ангелова Илиева – 1/8 ид.ч.,
размер на обезщетението – 41,25 лв.;
9. Надежда Кръстева Кривулева – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението – 13,75 лв.;
10. Ангел Николов Кривулев – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението – 13,75 лв.;
11. Борислав Николов Кривулев – 1/24 ид.ч.,
размер на обезщетението – 13,75 лв.;
12. Марийка Иванова Кривулева – 1/12 ид.ч.,
размер на обезщетението – 27,50 лв.;
13. Нина Димитрова Драева – 1/12 ид.ч., размер
на обезщетението – 27,50 лв.;
14. Николай Димитров Кривулев – 1/12 ид.ч.,
размер на обезщетението – 27,50 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово: IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1380 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пазарджик.

2656

Кмет:
Л. Петков
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 339
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ и чл. 59, ал. 1, чл. 60 и 150 ЗУТ,
заявление с вx. № 26-00-506 от 28.01.2013 г., Заповед № РД-25-2186 от 14.11.2012 г. за разрешаване
изработването на ПУП и становище на ОбЕСУТ
по т. 15 от протокол № 6 от 12.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Монтаж
на оптичен разпределителен шкаф, изграждане
на тръбна мрежа и изтегляне на оптичен кабел
за „Индустриален парк – Шумен“ в землището
на гр. Шумен като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ.
Одобрява ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 75 от 13.02.2013 г.
Решението да влезе в сила след представяне
на решение за утвърждаване на трасе за проектиране от комисията по чл. 17 ЗОЗЗ.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев

2558

ОБЩИНА ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-02-00169
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 12,
взето на шестнадесетото заседание на Общинския
съвет – гр. Ямбол, проведено на 19.12.2012 г.,
нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Свобода“ с административен адрес – Ямбол,
ул. Александър Стамболийски 78, в Обединено
детско заведение „Свобода“ с административен
адрес – Ямбол, ул. Александър Стамболийски 78.
2. Да се предоставят сградата на ЦДГ „Свобода“
и прилежащият є терен за управление съгласно
чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Свобода“.
3. Да се предоставят част от новопостроена
сграда „Общностен център – Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за
деца и семейства в риск“ (детска и яслена група, ситуирани на първи етаж, и детска група и
физкултурен салон, ситуирани на втори етаж) и
прилежащият є терен с административен адрес
Ямбол, ж.к. Бенковски, УПИ ІІІ, кв. 74, безвъзмездно за управление по чл. 12 ЗОС за филиал
на ОДЗ „Свобода“.
4. Имуществото и задължителната документация на Целодневна детска градина „Свобода“ да
се ползват от преобразуваното Обединено детско
заведение „Свобода“.
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5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
6. Трудовото правоотношение с директора на
ЦДГ „Свобода“ да бъде уредено при условията
на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.
7. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Хуманитарни дейности“.
Контрола по заповедта възлагам на Красимира
Петрова – заместник-кмет на община Ямбол.

2614

Кмет:
Г. Славов

27. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за щатно осигурена академична длъжност главен асистент за цивилен служител
в област на висшето образование сигурност и
отбрана, професионално направление национална
сигурност, научна специалност военно-политически
проблеми на сигурността (национална и международна сигурност, система за национална сигурност
и управление при кризи, конституционно право,
правни проблеми на международната сигурност
и военна дипломация) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на
разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на
класифицирана информация. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82,
тел. 92-26-512, 92-26-576.
2605
41. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 2.3. Философия
(модерност и етика) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 0894 455 996.
2559
94. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за професори по следните професионални направления: 3.7. Администрация и управление. Научна
специалност: „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (по отрасли
и подотрасли) – един; 3.8. Икономика. Научна специалност: „Финанси, парично обращение, кредит и
застраховка“ – един; 6.2. Растителна защита. Научна
специалност: „Растителна защита“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960-360.
2649
4. – Общинската служба по земеделие – Етрополе, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава
на заявителите за обезщетяване със земеделски земи
в община Етрополе, Софийска област, че е приет
планът за обезщетяване със земеделска земя за
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територията на общината. Планът за обезщетяване
е изложен за разглеждане в общинската служба по
земеделие и не подлежи на обжалване.
2615
2. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за изграждане
на разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия за захранване на
ПИ 000037, собственост на ЕТ „СЧ ЛЕМП Стефан
Чолаков“, в землището на с. Зимница, община
Мъглиж, област Стара Загора, от съществуващ
газопровод ∅ 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
2606
46. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за подземен ел. кабел 20 kV за
захранване на обект: „Биогаз инсталация“ в ПИ
№ 101060, местност Кърълийките в землището на
с. Дълбок извор, община Първомай, във връзка с
промяна предназначението на земята. Плановете
са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в общинската
администрация – Първомай.
2657
46а. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПР
(план за регулация) – ПЗ (план за застрояване)
за обект: „Биогаз инсталация“ в ПИ № 101060,
местност Кърълийките в землището на с. Дълбок
извор, община Първомай, във връзка с промяна
предназначението на земята. Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай,
стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинската
администрация – Първомай.
2658
6. – Община Тетевен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че
е изработен подробен устройствен план за линеен
обект на техническата инфраструктура – ПУП – парцеларен план на трасе за водопровод за захранването на УПИ ІІ-053034, м. Пейков дол, гр. Тетевен,
област Ловеч, който се намира в стая № 103 на
общинската администрация. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2589

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188, ал. 1 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Българския
лекарски съюз, представляван от председателя на
управителния съвет Цветан Райчинов, със съдебен
адрес – София, бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 15, срещу
ПМС № 353 от 27.12.2012 г. на Министерския съвет
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за приемане на методики за остойностяване и за
заплащане на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ,
бр. № 2 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.), по която
е образувано адм.д. № 2939/2013 г. по описа на
ВАС, второ отделение.
2651
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Елена Пламенова Тодорова и Иван Ангелов Тодоров на Решение
№ 551-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 71 от 2012 г.),
с което е одобрен план за улична регулация на с.о.
Ваялар, с.о. Траката и с.о. Горна Трака, в частта
на задънената улица, граничеща с имот 783. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по адм.д. № 4675/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания акт, както и за присъединяване към подадената от Елена Пламенова
Тодорова и Иван Ангелов Тодоров жалба.
2641
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпило оспорване срещу чл. 9,
ал. 1, т. 21, ал. 2 и 3 от Наредбата за поддържане
и опазване на чистотата на територията на община
Кюстендил, приета с Решение № 158 от 29.10.2004 г.,
посл. изм. и доп. с Решение № 637 от 27.05.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Кюстендил. По оспорването е образувано адм.д. № 97/2013 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил. Оспорващ
е търговско дружество с ограничена отговорност
„Еднократна употреба“ със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Магистрална 8,
ет. 7, ап. 25, представлявано от управителя Ивайло
Минчев Кънев; ответник по оспорването е Общинският съвет – гр. Кюстендил; страна по делото е
Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил. Делото е
насрочено за 17.04.2013 г. в 10 ч.
2569
Административният съд – София-град, второ
отделение, 39 състав, съобщава, че по жалба против
Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г.
на СОС в частта, с която е потвърдена Заповед
№ РД-50-231 от 27.03.1995 г., с която е одобрен
проект за ЧЗРП за кв. 25, м. Зона В-17, в частта
по отношение УПИ ІІ-5, 6, 7, 20, 21, 22 по плана
на гр. София, издадена от гл. архитект на София,
е образувано адм. д. № 11002/2012 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.05.2013 г. от 14 ч. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на това съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
2616
Варненският районен съд, XII състав, призовава
Изабела Раксън, родена на 2.09.1983 г. в гр. Модера,
щат Калифорния, САЩ, с последен известен адрес
гр. Модера, щат Калифорния, САЩ, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.04.2013 г. в 8,30 ч.
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като ответница по гр.д. № 19/2013 г., заведено от
Савин Тихомиров Савов, по иск с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. Призованата да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2607
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 86
състав, е образувал гр. д. № 7973/2012 г. по иск с
правно основание чл. 26, ал. 1 СК от АСП ДСП
Красно село срещу Херберт Варга, гражданин на
Австрия, роден на 5.11.1964 г., с неизвестен адрес,
като ответникът в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба,
след като се запознае с исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството
на съда. Делото е насрочено за 14.05.2013 г. в
10,30 ч. Ответникът да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2572
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, уведомява Фади Жорж Касис,
роден на 6.09.1970 г. в Сирия, че има качеството
на ответник по гр. д. № 8778/2012 г. по описа на
СРС, образувано по предявен иск за развод от
Наталия Алберт Хомси, като му се указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ гр.о., за връчване на книжата по делото – препис
от искова молба с приложения, по реда на чл. 131
ГПК, в противен случай ще му бъде назначен особен представител и делото ще се гледа в негово
отсъствие на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2573
Софийският окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5
ПЗРЗОПДНПИ обявява, че има образувано
гр.д. № 212/2013 г. по мотивирано искане на
КОНПИ – София, бул. Дондуков 9, ет. 5, чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров против Гергин Тодоров Гергинов от с. Петърч, община Костинброд, ул. Витан 20, за отнемане в
полза на държавата на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ
на следното имущество: лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № СО 3919ВВ, рама
№ WVWZZZ19ZFW556691, двигател № EZ309328,
собственост на Гергин Тодоров Гергинов, и сумата
40 000 евро с левова равностойност 78 233,20 лв., в
банкноти с номинал 200 евро – 15 бр., с номинал
500 евро – 54 бр., и с номинал 100 евро – 100 бр.,
иззети по сл. 5/2011 г. по описа на ОслО при
СОП. Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
да встъпят в делото, като предявят съответния иск
пред СОС в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
19.09.2013 г. от 14 ч.
2617
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр. д. № 124 по описа на съда за 2013 г. по мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество срещу Стефан Шейнов Атанасов с постоянен и настоящ адрес – Хасково, ул.
Нешо Брайков 27, Хайрие Фаик Емин с постоянен
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и настоящ адрес – Хасково, бул. Васил Левски 28,
вх. В, ет. 8, ап. 71, Айше Мехмедова Ибрямова с
постоянен и настоящ адрес – Хасково, ул. Нешо
Брайков 27, и Филиз Сали Шаиб с постоянен
и настоящ адрес – Хасково, бул. В. Левски 47,
вх. Г, ет. 3, ап. 35, с което на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка § 5 ПЗР на
ЗОПДНПИ и Решение № 459 от 11.12.2012 г. е
предявено искане за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 117 044,25 лв.,
както следва:
От Стефан Шейнов Атанасов и Хайрие Фаик
Емин на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата 1300 лв., представляваща покупната
цена, платена за 500/1500 ид. части от поземлен
имот № 63, целият с площ 1500 кв. м, намиращ
се в местността Орфей по плана за земеразделяне
на землището на гр. Хасково.
2. Лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Каравел“, рег. № Х 7665 АС, рама
№ WV2ZZZ70ZMH068589, цвят: червен, придобит
в режим на СИО чрез възмездна сделка – покупко-продажба, сключена на 6.12.2003 г.
3. Лек автомобил марка „Рено“, модел „19“,
рег. № Х 8505 Т, рама № VF1B53C0502623567, цвят:
сив, придобит в режим на СИО чрез сключена на
16.06.1999 г. покупко-продажба.
От Стефан Шейнов Атанасов и Хайрие Фаик
Емин на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата 9600 лв., представляваща пазарната
стойност по време на продажбата на апартамент
№ 40, намиращ се в Хасково, бул. Г. С. Раковски
26, вх. А, ап. 5.
2. Сумата 7800 лв., представляваща пазарната
стойност по време на продажбата на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Фронтера“, рег. № Х 0107 АС,
рама № SED52SUD2SV704880, цвят: хромовозелен,
придобит в режим на СИО чрез възмездна сделка – покупко-продажба, сключена на 18.02.2003 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 12.07.2006 г.
3. Сумата 27,20 лв., представляваща деноминираната пазарна стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „2101“,
с рег. № Х 1212 Б, рама № 05422003, цвят: бордо,
придобит в СИО чрез възмездна сделка – покупкопродажба, на 4.12.1992 г.,отчужден на 9.05.1996 г.
4. Сумата 3800 лв., представляваща пазарната
стойност по време на продажбата на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № Х 5679 АК,
рама № W0L000089L1112149, цвят: бордо, придобит
в режим на СИО чрез възмездна сделка – покупкопродажба, сключена на 19.09.2002 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 30.01.2005 г.
5. Сумата 2400 лв., представляваща деноминираната пазарна стойност към момента на
продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „190“, рег. № Х 3599 Н, цвят: тъмносив, рама
№ WBD2010241A153035, придобит с договор за замяна на МПС от 2.10.1998 г., отчужден с договор
за покупко–продажба от 16.06.1999 г.
От Стефан Шейнов Атанасов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата 134,26 лв., представляваща левовата
равностойност на 82,23 USD, наличност по банкова
сметка № BG78 CECB 9790 4118 4435 00, открита
на 6.11.1997 г. в „ЦКБ“ – АД, клон Хасково, с
титуляр Стефан Шейнов Атанасов.
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2. Сумата 500 лв., представляваща паричен
превод за България, преведена на 7.11.2009 г. от
Стефан Атанасов чрез ФК „Кеш Експрес Сървис“ – ЕООД, София, получен в офис в Хасково,
бул. Г. С. Раковски 2.
3. Сумата 11 881,26 лв., представляваща равностойността в левове на сумата 6074,79 евро,
получена от Стефан Атанасов в резултат на превод
от Швейцария чрез „Уестър Юнион“.
От Хайрие Фаик Емин на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 51,53 лв., представляваща наличност по
срочен депозит № 5437555, открит на 27.03.1995 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, клон Хасково, с титуляр
Хайрие Фаик Ахмед.
От Айше Мехмедова Ибрямова на основание
чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
Апартамент № 3, собственост, намиращ се в
Хасково, ул. Единство 15, ет. 1, състоящ се от три
стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ 95,52 кв. м, при съседи: апартамент № 2 и
стълбище, ведно с прилежащо мазе № 3 с площ
6,62 кв. м при граници: мазе № 9 и стълбище,
ведно с 8,117 % идеални части от общите части
на сградата и отстъпено право на строеж върху
държавен парцел.
От Филиз Сали Шаиб на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
Сумата 18 700 лв., представляваща пазарната
стойност по време на продажбата на апартамент
№ 47 в жилищен блок № 340-2, в Хасково, бул. В.
Левски 39-47, вх. Г, ет. 4.
Съдът указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество – предмет на искането, с оглед разпоредбата на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.) – в срок
до приключване на устните състезания в първата
инстанция.
Гражданско дело № 124/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Хасково, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание (първо) на
24.06.2013 г. от 9,30 ч., в зала № 2 на първия етаж
в Съдебната палата – Хасково, за която дата са
призовани страните.
2710
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 15 ЗСН с Решение № 26 от 12.03.2013 г. по
ф.д. № 14/2009 вписва в регистъра за юридичес
ките лица с нестопанска цел за „Сдружение за
напояване „Вардун“, Търговище, промяна на
следните обстоятелства: за личава вписани я
управителен съвет поради изтичане на мандата
и вписва нов в състав: Петко Стефанов Матеев,
Панайот Йорданов Димитров и Ганчо Станчев
Ангелов; заличава вписания контролен съвет
поради изтичане на мандата и вписва нов в
състав: Божидар Желев Дончев, Стою Николов
Вълев и Ради Славов Татаров; сдружението ще се
представлява от председателя на управителния
съвет Петко Стефанов Матеев.
2574
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 267/2011 г.
за политическа партия с наименование „Кауза България“, както следва: заличава досегашния състав
на Изпълнителния съвет на политическа партия
„Кауза България“ и досегашния председател на
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политическа партия „Кауза България“. Вписва
нов Изпълнителен съвет на политическа партия
„Кауза България“ в състав: председател – Георги
Петров Титюков, и членове: Константин Христов
Георгиев, Едуард Мъгърдич Сарафян, Илиян Георгиев Петков и Миглена Иванова Христова-Митева.
Вписва нов председател на политическа партия
„Кауза България“ – Георги Петров Титюков, с
адрес гр. Пловдив, ул. Богомил 41, ет. 6, ап. 17.
Партията се представлява от председателя Георги
Петров Титюков.
2768
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 29/2009 г.
за политическа партия с наименование „Обединена
социалдемокрация“, както следва: промяна на
седалището и адреса на управление на партията,
който става – София, ул. Коломан 6. Изменения
и допълнения в устава така, както са отразени
в приложения към заявлението актуален устав,
който да се счита неразделна част от решението.
Нов Национален съвет на партията в състав:
Кольо Петков Парамов, Йордан Тодоров Гергов,
Йордан Александров Йорданов, Иван Николов
Банков, Кирил Атанасов Манев, Карло Андреев
Луканов, Апостол Методиев Апостолов, Йордан
Захариев Чипев, Венцислав Петров Димитров,
Петя Тошкова Господинова, Валентин Георгиев
Иванов, Калин Иванов Пейков, Стелиян Богданов
Стефанов, Румен Панайотов Христов, Александър
Ангелов Динков, Иван Георгиев Денчев, Сашо
Миков Личев, Стойно Иванов Стойнев, Иван
Величков Иванов, Иван Атанасов Цеков, Лозка
Бриславова Василева, Петър Димитров Георгиев, Ненко Николов Брайнов, Върбан Димов
Върбев, Тодор Куртев Цоков, Манол Маринов
Христов, Антони Александров Томанов, Цветан
Димитров Стойков, Максим Анри Илиев, Румен
Иванов Мандов, Дечко Иванов Петков, Димитър
Стоянов Стефанов, Цено Спасов Велчев, Евгени
Димитров Гичев, Иван Петров Дърмонски, Милчо
Николов Илчев, Марко Димитров Йончовски,
Георги Делчев Бакалов, Кирил Константинов
Човиков, Милко Маринов Иванов, Петър Стоянов Попов, Ирена Иванова Ангелова, Никола
Борисов Николов, Илияна Любенова Маринова,
Петър Драгнев Иванов, Милко Иванов Балиев,
Симо Асенов Влахов, Димитър Гиров Димитров,
Мирослав Димитров Димитров, Тошко Николов
Тодоров, Николай Иванов Дамяновски, Евгени
Петров Цеков, Даниел Тошков Господинов, Тодор
Хараламбиев Хараламбиев, Иван Младенов Георгиев, Атанас Филев Атанасов, Пламен Петков
Павлов, Георги Емилов Георгиев, Здравко Славов
Манев, Гроздан Христов Кръстев, Валентин Динев
Вълчев, Радка Петева Данаилова, Христо Василев Кръстев, Димитър Илиев Милушев, Ванчо
Гергов Николов, Ангел Стоянов Ангелов, Коста
Щерев Василев, Валентин Георгиев Петров, Васил
Николов Христов, Валентин Веселинов Георгиев,
Иво Петров Георгиев. Подгласници: Бисер Жечев
Милев, Наско Грудев Нанев, Христо Василев
Кръстев, Димитър Илиев Милушев, Динко Петков
Динков, Кръстьо Борисов Делииванов, Йовко Добрев Йовков, Валентин Генчев Банчев, Владимир
Николов Банков, Маргарита Добрева Ненчева.
Нова Национална контролна комисия на партията
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в състав: Венцислав Василев Йотов – председател
на НКК на ПП „Обединена социалдемокрация“,
Григор Младенов Григоров – зам.-председател
на НКК на ПП „Обединена социалдемокрация“,
Бистра Любенова Цолова – секретар на НКК
на ПП „Обединена социалдемокрация“, Румен
Георгиев Димитров, Христо Василев Кръстев,
Марина Димова Станчева, Тодор Кирилов Бобев,
Татяна Симеонова Стоянова, Тодорка Георгиева
Христова, Съйко Иванов Съйков, Александър
Георгиев Гешев. Ново ръководство на партията
в състав: Кольо Петков Парамов – председател
на ПП „ОСД“, Йордан А лександров Йорданов – главен секретар на ПП „ОСД“, Йордан
Тодоров Гергов – първи зам.-председател на
ПП „ОСД“, Иван Атанасов Цеков и Венцислав
Петров Димитров – зам.-председател на ПП
„ОСД“. Нов Изпълнителен съвет на ПП „ОСД“
в състав: Кольо Петков Парамов – председател
на ПП „Обединена социалдемокрация“, Йордан
Тодоров Гергов – първи зам.-председател на ПП
„Обединена социалдемокрация“, Иван Атанасов
Цеков – зам.-председател на ПП „Обединена
социа л демок раци я“, Венцислав Пет ров Димитров – зам.-председател на ПП „Обединена
социалдемокрация“, Йордан Александров Йорданов – главен секретар на ПП „Обединена социалдемокрация“, Иван Николов Банков, Кирил
Атанасов Манев, Карло Андреев Луканов, Апостол
Методиев Апостолов, Йордан Захариев Чипев,
Петя Тошкова Господинова, Валентин Георгиев
Иванов, Калин Иванов Пейков, Стелиян Богданов
Стефанов, Румен Панайотов Христов, Александър
Ангелов Динков, Иван Георгиев Денчев, Сашо
Миков Личев, Стойно Иванов Стойнев, Иван
Величков Иванов, Лозка Бриславова Василева.
ПП „ОСД“ ще се представлява от председателя
Кольо Петков Парамов. Ново ръководство на
Контролната комисия: Венцеслав Василев Йотов – председател на НКК на ПП „ОСД“, Григор
Младенов Григоров – зам.-председател на НКК на
ПП „ОСД“, Бистра Любенова Цолова – секретар
на НКК на ПП „ОСД“.
2769
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 575/1990
г. за политическа партия с наименование „Зелена
партия”, както следва: вписва приетите промени
в устава на ПП „Зелена партия”, приети на Шестия извънреден Конгрес на партията, проведен
на 1.12.2012 г. в София, който се счита за неразделна част от това решение. Вписва приетите
промени в ръководните органи: председател на
ПП „Зелена партия” и член на Националния
политически съвет по право: Марина Сергеевна Драгомирецкая, заместник-председатели и
членове на Националния политически съвет по
право: Горица Николаева Кръстанова (преизбран),
Иван Върбанов Иванов (преизбран), председател
на Националния контролен съвет (НКС); Васко
Петров Иванов (преизбран); членове на Националния политически съвет: Марина Сергеевна
Драгомирецкая – председател на партията; Горица
Николаева Кръстанова – зам.-председател; Иван
Върбанов Иванов – зам.-председател; Антон Дечков Антонов; Атанас Димитров Шмидт; Вероника
Йовкова Георгиева; Георги Борисов Стойчев;
Ибрахим Исмаилов Карахасанов; Иван Петров
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Мастиков; Иван Гавраилов Петров; Йонка Тодорова Петрова; Йорданка Маринова Кожухарова;
Красимир Ангелов Михайлов; Красина Петрова
Демирева; Милен Маринов Петрушев; Милица
Константинова Андреева; Николай Ламбов Кулев; Огнян Кръстев Ковачев; Павел Джованов
Чемишанов; Пенка Георгиева Харизанова; Ружа
Велчева Василева; Румяна Йорданова Божилова;
Сашо Богомилов Ненчев; Сашо Миланов Милчев;
Силвия Антонова Владимирова; Спартак Контав
Кънев; Христо Харалампиев Николов; Цонка
Димитрова Костевска. Членове на Националния
контролен съвет: Васко Петров Иванов – председател; Живка Вълова Мартинова; Крум Йорданов
Крумов; Лиляна Димитрова Здравкова; Лиляна
Иванова Рашкова; Цветанка Добринова Нефтелимова. Партията се представлява от Марина
Сергеевна Драгомирецкая.
2776
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 8176/1999 г. за политическа партия с наименование „ВМРО – Бъ лгарско национа лно
движение“, на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП
решенията, взети на Националния конгрес на
политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“, взети на V редовен конгрес
на 28.10.2012 г. в София, Парх-хотел „Москва“,
зала „Европа“. Вписва изменения в устава на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 3 ЗПП,
както са приети на посочения конгрес. Вписва
Национален изпълнителен комитет в следния
състав: на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка
с т. 4 ЗПП в следния състав: Красимир Дончев
Каракачанов, председател; заместник-председател Искрен Василев Веселинов; Кристиан Пенев
Петков, заместник-председател; А лександър
Иванов Краваров, заместник-председател; Ангел
Чавдаров Джамбазки, заместник-председател;
Юлиан Кръстев Ангелов, организационен секретар; членове: Георги Ванчев Васев; Димитринка
Станкова Николова; Атанас Славчев Стоянов;
Красимир Илиев Богданов; Борис Вангелов
Борисов; Стефан Йорданов Послийски; Иван
Йорданов Стоянов; Милен Василев Михов; Георги
Петков Дракалиев и Султанка Петрова. Вписва
като председател на Националния изпълнителен
комитет и представител на партията на основание
чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 5 ЗПП Красимир
Дончев Каракачанов, председател. Партията ще
се представлява от него, а при негово отсъствие –
от един заместник-председател и организационен
секретар заедно. Вписва на основание чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗПП нов състав на Националната контролна
комисия: председател: Николай Петров Кънчев;
заместник-председател Карлос Арналдо Контрера;
заместник-председател Пламен Георгиев Бегъмов;
членове: Огнян Христов Узунов, Христо Венелинов Беремски, Веселин Левитов Христов, Михаил
Кирилов Георгиев, Васил Димитров Костадинов,
Валентин Васков Джамбазов, Лозан Ангелов
Лозанов. Освобождава досегашния състав на
Националната контролна комисия.
2775
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва в регистъра на Софийския
градски съд по партидата на политическа партия
„Нова сила“, рег. по ф. д. № 754/2009 г., следните
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промени: Ръководен орган: Централен комитет
в състав: председател Антон Георгиев Сираков;
заместник-председател проф. д.п.н. Боян Цветков
Лалов; заместник-председател Георги Цветанов
Георгиев; заместник-председател Константин Димитров Костов; организационен секретар Йордан
Георгиев Йорданов; членове: Георги Стефанов
Трендафилов, Георги Иванов Четински, Георги
Стоичков Тонев, Людмил Любенов Новков, д-р
Петър Николов Петров, Снежана Стефанова
Иванова, Светла Петкова Рашкова, Светослав
Петров Иванов, Стоян Златанов Златанов и Таня
Монева Атанасова. Идеологически орган: Висш
политически съвет в състав: Благой Петров Гицев,
Божидар Любомиров Манолов, Борис Георгиев
Анов, Борислав Валентинов Пенков, Бочо Стойков
Недялков, Владимир Николов Живков, Георги
Димитров Георгиев, Гриша Петков Иванов,
Димитър Костадинов Билярски, Димитър Колев Кунев, Димитър Стефанов Бояджиев, Емил
Борисов Янев, д-р Ивайло Симеонов Бояджиев,
Калин Мариов Стефанов, Костадин Тенев Костадинов, Кристиян Благоденов Цветков, Любомир Василев Кацаров, ст.н.с. Малина Йорданова
Стефанова, Мая Николова Михайлова, Михаил
Христов Михайлов, Никола Киров Стояновски,
Никола Крумов Николов, Петко Матов Матов,
Радоил Владимиров Чаворски, Ромео Стоев
Банов, д-р Румен Владимиров Данев, Светлин
Недков Великов, Светломир Русев Желязков,
Спас Атанасов Пашов, Станимир Иванов Генов,
ст.н.с. инж. Стефан Лазаров Пиперков, Стоян
Цонев Стоянов, Теодор Иванов Раев, Тихомир
Динев Томов, Филип Филипов Филипов, Хуан
Мигел Родригес Санчес, Цветан Петров Начев.
Контролен орган: Контролна комисия в състав:
председател Миглена Любомирова Фарфарова,
членове: Георги Добринов Николов, Иван Крумов
Темелков. Лице, което съгласно устава представлява партията: председателят Антон Георгиев
Сираков.
2802
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 5185/2005 г. за политическа партия с наименование „Национално движение „Единство“,
както следва: Заличава членовете на предишния
Изпълнителен съвет. Вписва нов Изпълнителен
съвет в състав: Никола Петков Иванов – председател, Валентина Иванова Гоцева – зам.-председател, Петко Николов Иванов – организационен
секретар. Вписва нов устав на партията, приет
на проведена на 20.12.2009 г. Национална конференция, който е неразделна част от това решение. Вписва ново седалище на партията: София,
район „Триадица“, адрес: ул. Три уши 6-Б, офис
13. Партията се представлява от председателя
Никола Петков Иванов.
2833
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 82/2002 г. за политическа партия с наименование „Съюз на свободните демократи“, както
следва: Промени в устава, както са посочени в
заявлението освободени членове на Политическия
съвет и Съюзната контролна комисия, а именно:
Освобождават се 7 членове от делегираната квота
на ПС, а именно: Сашо Николов Рангелов, Георги
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Неделчев Колев, Ваньо Рангелов Гетов, Валентина
Александрова Дижтова, Стефан Асенов Асенов,
Христина Вичо Стойкова, Добрин Христов Папуров. Освобождават се 6 членове от изборната
квота на ПС, а именно: Георги Николов Белчев,
Георги Христов Ангелов, Даниела Николова
Бобева, Иван Георгиев Гьоков, Ивиян Христов
Симеонов и Румен Асенов Ангелов. Освобождават се 2 членове на СКК: Антон Михайлов
Михайлов и Вера Георгиева Барбутова. Избират
се нови членове на ПС, делегирана квота: 1.
МИР Хенрих Божинов Михайлов; 5. МИР Бисер
Александров Борисов; 23. МИР Пламен Стоянов
Здравков; 25. МИР Антон Михайлов Михайлов;
26. МИР Мариана Петрова Вардарова. Актуалният състав на Политическия съвет е следният:
списък на Политически съвет на ССД: Ангел
Димчев Бучков, Андрей Соколов Андреев, Ани
Иванова Иванова, Антон Михаилов Михаилов,
Бисер Александров Борисов, Богдан Минков
Ковачев, Борислав Иванов Българинов, Борислав
Захариев Христов, Веселин Иванов Василев,
Виолета Захариева Конишева, Владимир Иванов
Косьов, Володя Василев Вълов, Ганчо Витанов
Пенев, Георги Петков Георгиев, Георги Игнатов
Лазаров, Георги Николов Попниколов, Георги
Димитров Димитров, Денчо Колев Димов, Димчо
Георгиев Георгиев, Дияна Йорданова Славова,
Илко Георгиев Борисов, Ирена Ангелова Петрова,
Калин Василев Петров, Камен Делчев Делчев,
Катя Христова Георгиева, Личко Цолов Цолов,
Лорета Методиева Николова, Мариана Петрова Вардарова, Мариана Станимирова Стоева,
Мариана Славчева Митова, Мария Георгиева
Иванова, Методи Динев Пенчев, Милен Добрев
Павлов, Нели Иванова Савчева, Нели Николова
Минчева, Нели Кирилова Манова, Николай Василев Бараков, Петър Христов Атанасов, Пламен
Стоянов Здравков, Ради Атанасов Радев, Радослав
Милев Кацаров, Ренета Петрова Димитрова,
Румен Борисов Енев, Светослав Любенов Гачев,
Симеон Василев Съев, Станислав Талчев Гюров,
Станислав Георгиев Несторов, Стефан Даджат
Дикарло, Стефан Антонов Софиянски, Стефан
Петков Венков, Стоил Вангелов Стоилов, Тодор
Милчев Тодоров, Тошко Христов Топалски, Хен
рих Божинов Михаилов, Христо Маринов Попов,
Христо Димитров Добрев, Янко Иванов Янков.
Съюз на контролна комисия – 15 май 2011 г.:
Венцислав Георгиев Гатев, Звезделина Михайлова
Стоянова, Галя Николаева Енева, Красимира
Колева Чахова, Марин Калчев Стефанов, Кирил
Георгиев Стоянов, Емил Боянов Мишов.
2834
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 1661/1997 г. за политическа партия „Съюз на
демократичните сили“, както следва: председател
и представляващ ПП „Съюз на демократичните
сили“ – Емил Станев Кабаиванов. Вписва следния състав на Националния изпълнителен съвет
(НИС): Емил Станев Кабаиванов – председател
на СДС, Мартин Димитров Димитров – предс едат е л на парла мен т арнат а г ру па на П П
„Съюз на демократичните сили“, Вълчо Иванов
Чолаков – зам.-председател, Цанко Георгиев
Цветанов – зам.-председател, Румен Димитров
Христов – зам.-председател, Любомир Иванов
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Ковачев – зам.-председател, Вельо Атанасов
Илиев – зам.-председател, Светозар Борисов Шуманов – зам.-председател, Константин Христов
Арабаджиев – главен секретар, Борис Иванов
Марков – председател на Националния щаб за
избори. Политическа партия „Съюз на демократичните сили“ се представлява от председателя
Емил Станев Кабаиванов, а в негово отсъствие
или по определени от него задачи от зам.-председател или главния секретар на СДС. В случай на
отсъствие на председателя при липса на решение
за заместване на ПП „Съюз на демократичните
сили“ се представлява от някой от зам.-председателите, определен с решение на НИС.
2835
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 391, т. 13, р. Х,
стр. 1, по ф.д. № 875/2012 г. за политическа
партия с наименование „Народна партия свобода и достойнство“ със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, п.к.
1303, бул. Т. Александров 73А. Устав, съдържащ
40 члена и приет на Учредително събрание,
проведено на 1.12.2012 г. Ръководен орган: Изпълнителен политически съвет в състав: Корман
Якубов Исмаилов, председател; Касим Исмал
Да л – зам.-п редседат ел; Р усла н Кос та динов
Семерджиев – зам.-председател; Кемал Мустафов Тинев – зам.-председател; Мюйессер Хасан
Солак – зам.-председател; Веселин Малинов Пенев; Орхан Мехмед Кошуджу; Кристиан Петров
Йончев; Митхат Неджати Мехмед; Огнян Исаев
Исаев; Емилия Димитрова Тошева; Тасим Мюмюн
Тасим; Мустафа Хюсеин Мустафа. Контролен
орган: Контролен съвет в състав: Ина Райчева
Райчева – председател; Вели Раиф Караахмед,
Ваньо Славчев Стоевски; Телият Осман Калчев;
Владимир Тодоров Стойчев. ПП „Народна партия свобода и достойнство“ се представлява от
председателя Корман Якубов Исмаилов.
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 1969/90
за политическа партия с наименование „Българска социалистическа партия“, рег. по ф. д.
№ 1969/90 г. съобразно взети на 16.02.2013 г.
решения на 48-ия Конгрес на Българската социалистическа партия, както следва: вписва промени
в устава на БСП, а именно в разпоредбите на
чл. 14, чл. 15, чл. 18, чл. 19, чл. 25, чл. 27, чл. 33,
чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39, чл. 53, чл. 54, чл. 55
и раздел Х „ПЗР“ съгласно взетото решение
на 48-ия Конгрес на БСП в заседанието му от
16.02.2013 г.
2837
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 657/2008 г. за
политическа партия с наименование „Обединение
на българските патриоти“ следните промени,
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настъпили в резултат на решенията на проведен на 2.03.2013 г. конгрес на партията: вписва
ново наименование на политическата партия, а
именно – „Християндемократическа партия на
България“; заличава досегашния адрес на управление; вписва следния адрес на управление
на политическата партия: район „Студентски“,
ул. Димитър Стефанов 11Е, ет. 4, ап. 14; вписва
нов устав на политическата партия, приет на
проведения на 2.03.2013 г. извънреден конгрес
на партията; заличава досегашния състав на
Националния комитет на политическата партия;
вписва следния състав на Националния комитет:
д-р Александър Венелинов Кръстев – председател, Ирина Юлий Абаджиева-Репуц – зам.председател; доц. Димитър Иванов Стефанов,
гл. асистент Георги Борисов Драганов, Христо
Крумов Станчев, Грета Борисова Ганева; заличава
досегашния състав на Контролно-ревизионната
комисия на политическата партия; вписва следния състав на Контролно-ревизионната комисия:
Юлияна Христова Ретова – председател, Иван
Иванов Кънчев – зам.-председател, Спас Петков
Кърпаров – член, Силвия Венчиславова Петрова – член, Велислава Христова Колева – член;
пар т и я та с е п редс та в л я ва о т п редс едат ел я
Александър Венелинов Кръстев и зам.-председателя Ирина Юлий Абаджиева-Репуц заедно и
поотделно.
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Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 392, т. 13, р. Х,
стр. 5, по ф.д. № 181/2013 г. политическа партия
с наименование „Синьо единство“ със седалище
и адрес на управление: София, район „Красно
село“, бул. България 58, вх. С, ет. 1, офис 1.
Вписва Национално ръководство на партията в
състав: председател: Христо Христов Панчугов,
заместник-председатели: Александра Валериева
Боджова, Александър Владимиров Маджиров, Гергана Николова Гергова, Емил Йорданов Йорданов,
Маргарита Василева Бойчева; генерален секретар:
Димитър Иванов Иванов. Вписва Контролна комисия в състав: председател: Драгомир Иванов
Драгомиров; секретар: Емил Тодоров Димитров;
Членове: Александър Николаев Георгиев, Елена
Христова Димитрова, Живко Иванов Иванов,
Мюмин Ергин Емин, Славей Василев Младенов.
Вписва устав на политическата партия, приет на
учредително събрание, проведено на 23.02.2013 г.
Политическа партия „Синьо единство“ се представлява от нейния председател Христо Христов
Панчугов, а в негово отсъствие или по поставени
от него задачи от всеки един от заместник-председателите или от генералния секретар по ред,
определен от председателя: Александра Валериева
Боджова, Александър Владимиров Маджиров,
Гергана Николова Гергова, Емил Йорданов Йорданов, Маргарита Василева Бойчева, Димитър
Иванов Иванов.
2842

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

