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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 295
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г., приет
от 44-то Народно събрание на 17 декември
2020 г.
Издаден в София на 18 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г. (ДВ,
бр. 20 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) При обявено извънредно положение
или обявена извънредна епидемична обстановка Министерският съвет може да вземе
решение за промяна на срока по ал. 2 и критичния момент. Решението се публикува на
интернет страниците на Министерския съвет
и на Националния статистически институт.“
§ 2. В § 4, т. 3 думите „срок до 31 декември
2021 г.“ се заменят с „едногодишен срок от
провеждане на преброяването“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9565

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за

преодоляване на последиците, приет от 44-то
Народно събрание на 18 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване
на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.;
изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от
2020 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103
и 105 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 6в:
„Чл. 6в. (1) По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната
отмяна министрите, областните управители и
ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети,
предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат
решения, съответно да издадат заповеди, за
намаляване размера на вноските за наем и за
ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и
юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили
дейността си в имота вследствие на мерките
и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват
с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването
на дейността на физически и юридически
лица – наематели или ползватели.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 10 и ал. 11:
„(10) В процедура чрез подбор на проектни
предложения може да участват и безвъзмездна
финансова помощ може да бъде предоставена
и на лица, за които са налице основанията по
чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените
поръчки и нямат публични задължения по
чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г.,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, както и на лица, чиито задължения са
отсрочени, разсрочени или обезпечени.
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(11) Обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия при
участие в процедура за подбор на проектни
предложения и сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ може да се посочат от кандидата и във Формуляра за кандидатстване
към проектното му предложение.“
2. Досегашната ал. 10 става ал. 12.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9620

УКАЗ № 297
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 заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, приет от 44-то Народно събрание
на 17 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за заем
между Европейския съюз като заемодател и
Република България като заемополучател
Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем между Европейския съюз
като заемодател и Република България като
заемополучател, подписано за Европейската
комисия на 11 декември 2020 г. и за Република
България на 26 ноември 2020 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9535
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УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, приет от 44-то Народно събрание
на 16 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
79 и 88 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3, т. 1 думата „военновременни“ се заменя с „военните“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. срочна служба.“
2. В ал. 2 след думите „обучение в курсове
за“ се добавя „придобиване и“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Срочната служба в доброволния резерв
включва период от време, през който пълнолетен български гражданин преминава военна
подготовка и изпълнява задачи в състава на
военни формирования от въоръжените сили
като резервист.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) При привеждане на въоръжените сили
или на част от тях в по-висока степен на
бойна и оперативна готовност резервистите
и техниката-резерв, включени в указа на
президента на Република България по чл. 19,
т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, се извикват на
активна служба.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 3. В чл. 12, ал. 1 след думата „Резервистите“ се добавя „по време на активната
служба“, а думите „активната и“ се заличават.
§ 4. Член 16 се отменя.
§ 5. В чл. 17 т. 4 се отменя.
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с
дейностите и задачите, определени с акт на
Министерския съвет“.
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§ 7. В чл. 21, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „юридическо лице на бюджетна
издръжка към министъра на отбраната“.
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „психологически“ се заменя
с „психологично“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. към датата на сключване на договора за
служба в доброволния резерв да им остават
не по-малко от две години до навършване на
пределна възраст за служба в доброволния
резерв по ал. 7;“
в) в т. 8 думите „и Българската армия“ се
заменят с „Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
2. В ал. 3 думата „Психологическата“ се
заменя с „Психологичната“, а думата „психологическото“ се заменя с „психологичното“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато договорът за служба в доброволния резерв се сключва само за периода
на подготовката и участието в операция или
мисия извън територията на страната, кандидатите за резервисти, за назначаването на които
се изисква медицинско или друго специално
образование, могат да са и лица, назначени
по трудово или служебно правоотношение в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 1 думите „сержантите (старшините),
офицерските кандидати и младшите офицери“
се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите
офицери – 60 години;“
в) в т. 3 думите „63 години“ се заменят с
„65 години“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „преди изтичането на срока“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Създава се нова т. 2:
„2. с изтичане на уговорения срок;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „чл. 24, ал. 6“ се заменят с „чл. 24, ал. 7“.
4. Досегашните т. 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 и 10
стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За прекратения договор за служба в
доброволния резерв органите по военен отчет
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уведомяват работодателя/органа по назначаване на резервиста.“
§ 11. В чл. 34, ал. 1 след думите „курсове
за“ се добавя „придобиване и“.
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „основно“ се добавя „месечно
възнаграждение в съответствие със заеманата
длъжност и присвоеното военно звание“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Размерът на основното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя с акт на
министъра на отбраната.“
§ 13. В чл. 43 думите „органите по военния отчет“ се заменят с „длъжностното лице,
сключило договора за служба в доброволния
резерв“.
§ 14. В чл. 45 накрая се добавя „освен при
закриване на предприятието по чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда или при закриване
на администрацията по чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител“.
§ 15. В чл. 47 ал. 2 се изменя така:
„(2) За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава
възнаграждение в размер едно основно месечно
възнаграждение в съответствие със заеманата
длъжност, за която е сключен договорът, и
присвоеното военно звание.“
§ 16. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „с присвоеното му военно
звание и степен, изискващо се за длъжността“
се заменят със „със заеманата длъжност, за
която е сключен договорът, и присвоеното военно звание“, а думата „него“ се заменя с „тях“.
2. В ал. 5 думите „с присвоеното им военно
звание и степен, изискващо се за длъжността,
за която са спечелили конкурса“ се заменят със
„със заеманата длъжност, за която е сключен
договорът, и присвоеното военно звание“, а
думата „него“ се заменя с „тях“.
§ 17. В чл. 53, ал. 5 думите „с присвоеното
му военно звание и степен, изискващо се за
длъжността“ се заменят със „със заеманата
длъжност, за която е сключен договорът, и
присвоеното военно звание“, а думата „него“
се заменя с „тях“.
§ 18. Глава трета „а“ с чл. 56 – 59а се
отменя.
§ 19. Създава се нова глава трета „а“ с
нови чл. 56 – 59а и чл. 59б – 59л:
„Глава трета „а“
ПОДГОТОВК А НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО
Раздел I
Обучение на ученици и студенти за защита
на Отечеството
Чл. 56. (1) Гражданите на Република България в двата етапа за придобиване на сред-
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но образование се обучават за усвояване на
знания и придобиване на умения, свързани
със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и
за мисиите и задачите на въоръжените сили.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява в
часа на класа, в рамките на не по-малко от
общо 10 учебни часа от определените часове
на класа.
(3) Извън часовете по ал. 2 обучение за
усвояване на знания и придобиване на умения,
свързани със защита на родината, действията
за оцеляване при кризи от военен характер,
както и за мисиите и задачите на въоръжените
сили, може да се осъществява в избираеми и/
или във факултативни учебни часове.
(4) Обучението по ал. 2 и 3 се извършва от
военнослужещи или цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, преминали подготовка
за обучение на ученици.
Ч л. 57. (1) Бъ лгарск и т е г ра ж дани със
статус на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „магистър“, и тези с
висше образование могат да кандидатстват
във висше военно училище за придобиване
на квалификация „Офицер от резерва“, ако
отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни за военновременна служба;
3. да са психологично пригодни за военновременна служба;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление
от общ характер;
6. да не навършват 40 години в годината
на кандидатстване.
(2) Годността за военновременна служба по
ал. 1, т. 2 се определя от военномедицински
органи при условия и по ред, определени с
акт на министъра на отбраната.
(3) Психологичната пригодност по ал. 1,
т. 3 се определя от специализирани звена и
органи по психологичното осигуряване при
условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.
(5) Българските граждани по ал. 1 сключват договори за обучение и за времето на
обучението им се осигуряват:
1. настаняване, безплатна храна или левовата є равностойност и униформено облекло
при условия и по ред, определени с наредбата
на Министерския съвет по чл. 58, ал. 1;
2. задължително застраховане срещу смърт
и неработоспособност вследствие на злополука
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при изпълнение на задължения във връзка с
обучението.
(6) Завършилите обучението по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се първо
офицерско звание по резерва при условия и
по ред, определени с правилника за прилагане
на закона, и се зачисляват в запаса.
(7) На студентите, които се обучават за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
граждански специалности, придобили квалификация „Офицер от резерва“, се заплаща
част от семестриалната такса за обучение в
съответното висше училище при условия и по
ред, определени с наредбата на Министерския
съвет по чл. 58, ал. 1.
(8) За времето на обучението по ал. 1
обучаемите имат право да използват оръжие,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в съответствие с програмите
на обучение по ред, определен с уставите и с
други актове, прилагани във въоръжените сили.
Чл. 58. (1) Съдържанието, редът и начинът
за провеждането на обучението по чл. 56 и 57
се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Осигуряването на обучението по чл. 56
и 57 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
Раздел II
Срочна служба в доброволния резерв
Чл. 59. (1) Срочна служба в доброволния
резерв се изпълнява от резервиста за срок
до 6 месеца.
(2) Редът за преминаване на срочната
служба в доброволния резерв се определя с
правилника за прилагане на закона.
(3) Финансовото осигуряване на срочната
служба в доброволния резерв е за сметка на
бюджета на Министерството на отбраната.
Чл. 59а. Срочната служба в доброволния
резерв включва последователно преминаване
на следните етапи:
1. начална военна подготовка;
2. специална военна подготовка;
3. изпълнение на задачи в състава на военни
формирования от въоръжените сили.
Чл. 59б. (1) На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните
изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно
образование;
2. да са годни за служба в доброволния
резерв;
3. да са психологично пригодни за служба
в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление
от общ характер;
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6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината
на кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба,
срочна служба или военна подготовка.
(2) Министърът на отбраната може да
определи длъжности за резервисти на срочна служба в доброволния резерв, които да
се заемат от български граждани с двойно
гражданство, при спазване на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация.
(3) Годността за срочна служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 2 се определя от военномедицински органи при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
(4) Психологичната пригодност за срочна
служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 3 се
определя от специализирани звена и органи
по психологичното осигуряване при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
(5) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно.
Чл. 59в. (1) Длъжностите, определени за
приемане на срочна служба в доброволния
резерв, се обявяват със заповед на министъра
на отбраната и се публикуват на интернет
страниците на Министерството на отбраната
и на Централното военно окръжие.
(2) Длъжностите по ал. 1 се заемат от
български гра ж дани, които отговарят на
изискванията на чл. 59б, по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 59г. (1) Правоотношението по изпълнение на срочната служба в доброволния
резерв възниква въз основа на договор, който
се сключва с министъра на отбраната или
с оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Редът за сключване на договора за срочна
служба в доброволния резерв се определя с
правилника за прилагане на закона.
(3) В договора по ал. 1 се определят наименованието на длъжността, на която резервистът
се назначава, съответстващото военно звание,
срокът на договора и продължителността
на етапите по чл. 59а, мястото на службата,
възнаграждението, правата и задълженията
на страните по договора и се посочват данни
за работодателя/органа по назначаване на
резервиста.
(4) За времето на изпълнение на договора
по ал. 1 резервистите са със статус на военнослужещи с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение
на правата по чл. 226, 226б, 226в, ползването
на военните клубове, почивната и спортната
база по чл. 226г и 226з от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и на ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188
от същия закон.

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

Чл. 59д. Договорът по чл. 59г, ал. 1 може
да се прекрати преди изтичането на срока,
без всяка от страните да дължи предизвестие,
в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. след приключването на първия или на
втория етап по писмено предложение на всяка
една от страните;
3. при неизпълнение на задължение по този
закон или по договора;
4. при отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност
изисква такъв;
5. при приемане на военна служба;
6. ако резервистът престане да отговаря
на някое от изискванията по чл. 59б, ал. 1;
7. при смърт на резервиста.
Чл. 59е. (1) За времето на срочната служба
в доброволния резерв резервистът получава
основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното
военно звание.
(2) Размерът на основното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 59ж. По време на изпълнение на срочната служба в доброволния резерв на резервиста
се осигурява настаняване при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната.
Чл. 59з. (1) За времето на изпълнение на
договора за срочна служба в доброволния
резерв резервистът има право на неплатен
сл у жебен отп уск от работодател я/органа
по назначаването по чл. 158 от Кодекса на
труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за
държавния служител или по чл. 332, ал. 2 и
3 от Закона за съдебната власт.
(2) По време на изпълнението на срочната
служба в доброволния резерв трудовото или
служебното правоотношение с резервиста не
може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването, освен при
закриване на предприятието по чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда или при закриване
на администрацията по чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител.
(3) Работодателят/органът по назначаването на резервиста има право на парично
обезщетение от държавата за времето, през
което резервистът е бил на срочна служба в
доброволния резерв, при условията и по реда
на чл. 46.
Чл. 59и. (1) На резервистите по чл. 59 се
полага платен отпуск в размер 8 работни дни.
(2) При прекратяване на договора резервистът има право на парично обезщетение за
неизползвания платен отпуск по ал. 1.
(3) Условията и редът за ползване на отпуска,
както и размерът на паричното обезщетение
за неизползвания отпуск по ал. 2 се определят
с правилника за прилагане на закона.
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Чл. 59к. След изпълнение на договора за
срочна служба в доброволния резерв по чл. 59г,
ал. 1 българските граждани могат да бъдат
приети без провеждане на конкурс:
1. на военна служба, ако отговарят на
изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1,
чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. на служба в доброволния резерв, ако
отговарят на изискванията по чл. 24.
Чл. 59л. Българските граждани, преминали
срочна служба в доброволния резерв по чл. 59,
ал. 1, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация,
в т. ч. в органите и структурите в системата
за защита на националната сигурност, при
постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.“
§ 20. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „сержантите (старшините),
офицерските кандидати и младшите офицери“
се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 60
години;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „60 години“ се заменят с „62 години“;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите
„63 години“ се заменят с „65 години“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Пределната възраст за служба в запаса
на лицата по ал. 1, т. 3 е 63 години.“
§ 21. В чл. 62а в текста преди т. 1 думите
„с мобилизационно назначение“ се заличават.
§ 22. В чл. 75, ал. 1 думата „военновременни“ се заменя с „военните“.
§ 23. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „сержантите (старшините),
офицерските кандидати и младшите офицери“
се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 60
години;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „60 години“ се заменят с „62 години“;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите
„63 години“ се заменят с „65 години“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пределната възраст за водене на военен
отчет на запасните, прекратили служебните
си правоотношения със структури по чл. 50,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, е 63 години.“
§ 24. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „семейно положение и
владеене на чужди езици“ се заменят със „се-
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мейно положение, владеене на чужди езици,
преминаване на службата и здравен статус“.
2. В ал. 3 думите „семейно положение и
гражданство“ се заменят със „семейно положение, гражданство и акт за смърт“.
3. В ал. 4 думите „съответните училища“
се заменят със „съответните гимназии и
средни училища, спортни училища, училища
по културата и училища по изкуствата, както
и от водените регистри съответно по чл. 50,
ал. 2, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение и по чл. 10, ал. 2, т. 3,
буква „г“ от Закона за висшето образование“.
§ 25. В чл. 83, ал. 2 накрая се добавя „с
изключение на лицата по чл. 61, ал. 1, т. 4
без мобилизационно назначение“.
§ 26. В глава шеста, раздел І се създава
чл. 84а:
„Чл. 84а. Военните окръжия уведомяват
писмено запасните по чл. 61, ал. 1, т. 4 за зачисляване на военен отчет и за задълженията
им съгласно закона.“
§ 27. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 и 5 накрая се поставя запетая и
се добавя „и длъжностното лице, сключило
договора за служба в доброволния резерв“.
2. В т. 6 след думата „задълженията си“ се
добавя „по този закон и сключения договор“, а
думите „органа по военния отчет“ се заменят
с „длъжностното лице, сключило договора за
служба в доброволния резерв“ и след тях се
поставя запетая.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86
и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46,
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от
2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15,
20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм.,
бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г.,
бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от
2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85,
86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77,
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91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 13, 28,
44, 64 и 104 от 2020 г.) чл. 158 се изменя така:
„Отпуск по време на активна и срочна
служба в доброволния резерв
Чл. 158. (1) При повикване за изпълнение
на активна служба в доброволния резерв или
при изпълнение на срочна служба в доброволния резерв работникът или служителят се
смята в служебен неплатен отпуск за времето
на службата, включително деня на отиването
и връщането.
(2) Ако активната служба в доброволния
резерв продължава повече от 25 календарни
дни, работникът или служителят има право
на два календарни дни неплатен отпуск преди
заминаването и два дни след завръщането.
(3) За времето на изпълнение на срочна
служба в доброволния резерв работникът или
служителят има право на два календарни дни
неплатен отпуск преди заминаването и два
дни след завръщането.
(4) За времето на отпуска по ал. 2 и 3 на
работника или служителя се заплаща възнаграждение за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.“
§ 29. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54,
61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и
105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г.,
бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.;
изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105
от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и
бр. 26, 28, 51, 64, 69 и 103 от 2020 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „резервистите
на активна служба“ се заменят с „резервистите
на активна служба и резервистите на срочна
служба в доброволния резерв“.
2. В чл. 69, ал. 1 след думите „Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“ се поставя запетая, а думите „и/
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или като резервисти на активна служба“ се
заменят с „като резервисти на активна служба
и/или като резервисти на срочна служба в
доброволния резерв“.
§ 30. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42,
74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд от
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.,
бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от
2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от
2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105
от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38,
77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм.,
бр. 79 и 100 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44 и 104 от
2020 г.) в чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. при повикване за изпълнение на активна служба в доброволния резерв или при
изпълнение на срочна служба в доброволния
резерв – за времето на службата, включително
деня на отиване и връщане; ако активната служба в доброволния резерв продължава повече
от 25 календарни дни, както и за времето на
изпълнение на срочна служба в доброволния
резерв, държавният служител има право на
два календарни дни неплатен отпуск преди
заминаването и на два дни след завръщането.“
2. В ал. 3 думите „а по т. 4 – 6 и т. 8 – според предвиденото в специалните закони“ се
заменят с „по т. 4, 5 и 8 – според предвиденото
в специалните закони, а по т. 6 се заплаща
възнаграждение за сметка на бюджета на
Министерството на отбраната“.
§ 31. 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, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г.,
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм.,
бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49
и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19
от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г. и
бр. 11, 86 и 103 от 2020 г.) в чл. 332 се правят
следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съдия, прокурор, следовател, държавен
съдебен изпълнител или съдия по вписва-
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нията има право и на неплатен отпуск при
повикване за изпълнение на активна служба
в доброволния резерв или при изпълнение
на срочна служба в доброволния резерв – за
времето на службата, включително деня на
отиване и връщане. Ако активната служба в
доброволния резерв продължава повече от
25 календарни дни, както и за времето на
изпълнение на срочна служба в доброволния
резерв, съдията, прокурорът, следователят,
държавният съдебен изпълнител или съдията
по вписванията има право на два календарни
дни неплатен отпуск преди заминаването и
два дни след завръщането.“
2. В ал. 3 думите „а по ал. 1, т. 4 и 5 или
по ал. 2 – според предвиденото в специалните
закони“ се заменят с „по ал. 1, т. 4 и 5 според
предвиденото в специалните закони, а по
ал. 2 се заплаща възнаграждение за сметка
на бюджета на Министерството на отбраната“.
§ 32. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7,
77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г. и
бр. 38 и 69 от 2020 г.) в чл. 26 т. 15а се отменя.
§ 33. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35
от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г.,
бр. 20 от 2012 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 24, 100 и
101 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 след думата „запаса“ се добавя „курсантите от висшите военни училища“.
2. В чл. 4, т. 1 след думата „запаса“ се добавя „курсантите от висшите военни училища“.
3. В чл. 17, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„по чл. 4, т. 1 и 4“ се заличават.
4. В чл. 19, ал. 2 думите „по чл. 4, т. 1 и
4“ се заличават.
5. В чл. 22, ал. 1 думите „по чл. 4, т. 1 и
4“ се заличават.
6. В допълнителните разпоредби в § 1 се
създава т. 3:
„3. „Курсанти от висшите военни училища“
са курсанти по смисъла на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
§ 34. Българските граждани, завършили
начална военна подготовка по чл. 59 до края
на 2019 г., могат да сключат договор за срочна
служба в доброволния резерв при условията
и по реда на този закон, в който се включват
вторият и третият етап на срочната служба
по чл. 59а.
§ 35. Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се привеждат в
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съответствие с този закон в 6-месечен срок
от влизането му в сила, като до приемането
им се прилагат издадените подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат
на този закон.
§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9518

УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за административните нарушения и наказания, приет от 44-то Народно събрание на
17 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (обн.,
ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г.,
бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89
от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г.,
бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от
1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и
85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92
от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33,
69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.,
бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77
от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от
2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г.,
бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г.,
бр. 20 и 38 от 2018 г., бр. 83 и 94 от 2019 г. и
бр. 13 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За а д м и н ис т рат и вно н ару шен ие,
извършено повторно или на системно извършване, може да се предвижда наказание
безвъзмезден труд в полза на обществото,
което да се налага самостоятелно или едновременно с друго наказание по ал. 1.“
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§ 2. В чл. 16, изречение второ думите „при
употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество“ се заменят със „за всички
видове транспорт, извършени след употреба
на алкохол, наркотични вещества или техни
аналози“.
§ 3. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Безвъзмездният труд е труд,
който се полага в полза на обществото без
ограничаване на други права на наказания.
(2) Продължителността на наказанието
безвъзмезден труд в полза на обществото не
може да бъде по-малко от 40 часа и повече
от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.“
§ 4. В чл. 27, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в предвидените в
закон случаи“.
§ 5. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) За маловажен случай на административно нарушение наказващият орган
не налага наказание на нарушителя, като го
предупреждава писмено, че при извършване
на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай,
в едногодишен срок от влизането в сила на
предупреждението, за това друго нарушение
ще му бъде наложено административно наказание. С предупреждението наказващият
орган прилага чл. 20, ал. 2 – 4 и чл. 21.
(2) Актът по ал. 1 съдържа:
1. датата и мястото на издаването му;
2. собственото, бащиното и фамилното име
и длъжността на лицето, което го е издало;
3. датата на акта, въз основа на който се
издава, и името, длъжността и местослуженето
на актосъставителя;
4. собственото, бащиното и фамилното
име на нарушителя, точния му адрес, единен
граждански номер, а в случай че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане,
а ако има информация за това – и място на
раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата
на издаване и издател на документа;
5. описание на нарушението и обстоятелствата, които сочат, че е маловажен случай;
6. законовите разпоредби, които са нарушени;
7. предупреждението;
8. вещите, които се отнемат в полза на
държавата;
9. разпореждането с веществените доказателства;
10. в какъв срок и пред кой съд подлежи
на обжалване;
11. подпис на органа, който го издава.
(3) Предупреждението се връчва на нарушителя по реда на чл. 58. В случай че с
предупреждението е извършено разпореждане
с веществени доказателства или са отнети
в полза на държавата вещи, които не при-
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надлежат на нарушителя, препис от предупреждението се връчва на техния собственик.
(4) Предупреждението подлежи на обжалване и протест по реда на глава трета, раздел V.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за маловажен случай на административни нарушения,
извършени от непълнолетни.
(6) Алинеи 1 – 4 се прилагат съответно
и за маловажен случай на неизпълнение на
задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община.
(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат, когато в
закон е предвидено друго.“
§ 6. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Разпоредбата на чл. 28 не се прилага за нарушения, свързани с безопасността
на движението за всички видове транспорт,
извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.“
§ 7. В глава втора, раздел V се създава
чл. 29а:
„Чл. 29а. Времето, през което за същото
нарушение наказаното лице е било лишено
по административен ред или фактически от
възможността да упражнява определена професия или дейност, се приспада при изпълнение на наказанието временно лишаване от
право да се упражнява определена професия
или дейност.“
§ 8. В чл. 37 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не може да съставя акт за установяване
на административно нарушение лице, което е:
1. пострадало от нарушението или е съпруг
или роднина на нарушителя или пострадалия
по права линия без ограничение и по съребрена линия – до четвърта степен;
2. заинтересовано от изхода на административното производство или има с нарушителя
или пострадалия особени отношения, които
пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност.
(4) При наличие на някое от посочените в
ал. 3 основания, като актосъставител действа:
1. друго лице с компетентност по ал. 1 или 2;
2. при липса на лице по т. 1 – друго лице,
оправомощено от наказващия орган за конкретния случай.“
§ 9. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 6 след думите „единен граждански
номер“ се поставя запетая и се добавя „а в
случай че е чужденец – имената, точния адрес,
дата на раждане, а ако има информация за
това – и място на раждане, по паспорт или
заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател
на документа“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. имената, точните адреси и датата на
раждане на свидетелите.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) В акта за установяване на административно нарушение нарушителят може да посочи,
че желае наказателното постановление да му
бъде връчено чрез изпращане на съобщение
до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление.“
§ 10. В чл. 43, ал. 5 се създава изречение
второ: „При връчване на препис от акта нарушителят се уведомява писмено за правото
му в 14-дневен срок да отправи предложение
до наказващия орган за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.“
§ 11. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „тридневен“ се заменя
със „7-дневен“.
2. В ал. 3 думите „В двуседмичен срок от
подписването“ се заменят с „В 14-дневен срок
от връчването“.
3. В ал. 4, изречение второ думата „водача“
се заменя с „нарушителя“.
§ 12. В чл. 46 ал. 4 се изменя така:
„(4) Подлежащите на бързо разваляне вещи
се продават с разрешение на наказващия орган чрез държавните и общинските фирми,
като получената сума, след приспадане на
извършените разходи, се депозира в търговска
банка, обслужваща държавния бюджет, или
в Българската народна банка.“
§ 13. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. Административното наказание
по чл. 13, ал. 2 се налага от районния съд, в
района на който е извършено или довършено административното нарушение, за което
е предвидено съответното наказание, а за
нару шени ята, извършени в ч у жбина – от
Софийския районен съд.“
§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато нару шението е свързано с
подаване на информация по електронен път,
компетентен да разгледа преписката е наказващият орган, в чийто район е седалището на
органа, пред който е подадена или е следвало
да бъде подадена информацията.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато нару шението е свързано с
обработка на информация в компютърна
мрежа или е извършено в киберпространството, извън случаите по ал. 2, компетентен да разгледа преписката е наказващият
орган, в чийто район е постоянният адрес на
нарушителя или адресът на управление на
едноличния търговец или юридическото лице,
при осъществяване на дейността на което е
допуснато неизпълнение на задължение към
държавата или община. Когато нарушителят
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няма постоянен адрес в страната или едноличният търговец или юридическото лице нямат
адрес на управление в страната, компетентен
да разгледа преписката е наказващият орган
с териториална компетентност – гр. София.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „се намира местож ителството на
дееца“ се заменят с „е постоянният адрес
на нарушителя или адресът на управление
на едноличния търговец или юридическото
лице“.
§ 15. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „незабавно с
мотивиран писмен акт“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отвод на същите основания може да
се иска и от:
1. лицето, срещу което е съставен актът за
установяване на административно нарушение;
2. едноличния търговец или юридическото
лице, срещу които е съставен актът за установяване на административно нарушение;
3. пострадалия от нарушението.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) При отвод на длъжностното лице по
реда на ал. 2 по преписката се произнася:
1. оправомощено лице по чл. 47, ал. 2, когато наказващият орган е лице по чл. 47, ал. 1,
буква „а“, а ако няма такова – друго лице,
изрично оправомощено от наказващия орган;
2. по-горестоящият орган, когато наказващият орган е лице по чл. 47, ал. 1, буква
„б“, а ако няма такъв – друго лице, изрично
оправомощено от наказващия орган;
3. ръководителят по чл. 47, ал. 1, буква
„а“, когато наказващият орган е лице по
чл. 47, ал. 2.“
§ 16. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:
„(1) Наказващият орган издава наказателно
постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание,
когато установи по несъмнен начин факта
на извършеното нарушение, самоличността
на лицето, което го е извършило, и неговата
вина, ако не са налице основания за прекратяване на производството, за прилагането
на чл. 28 или не е сключено споразумение
с нарушителя.“
§ 17. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Наказващият орган прекратява
административнонаказателното производство
с мотивирана резолюция:
1. когато деянието, описано в акта за установяване на административно нарушение, не
е извършено или не съставлява нарушение;
2. когато нарушението не е доказано по
несъмнен начин;
3. когато не е доказано по несъмнен начин
участието на лицето, срещу което е съставен
актът за установяване на административно
нарушение, в извършване на нарушението;
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4. в случаите по чл. 34, ал. 1, букви „а“ – „в“;
5. когато актът за установяване на административното нарушение е съставен след
изтичане на сроковете по чл. 34, ал. 1 или 2;
6. когато в срока по чл. 34, ал. 3 не е издадено наказателно постановление, нарушителят
не е предупреден по реда на чл. 28 или не е
сключено споразумение за приключване на
производството;
7. когато при съставяне на акта за установяване на административно нарушение е
допуснато съществено нарушение на процесуалните правила;
8. когато срещу същото лице за същото деяние има влязло в сила наказателно
постановление, предупреждение по чл. 28,
споразумение или влязъл в сила съдебен акт;
9. в случаите по чл. 33, ал. 2.
(2) Когато е съставен акт за установяване
на административно нарушение за две или
повече нарушения, наказващият орган може
да прекрати производството на основанията
по ал. 1 и само по отношение на някое от
нарушенията.
(3) Когато наказващият орган прекратява
производството с мотивирана резолюция, постановява да се върнат иззетите вещи, освен
ако притежаването им е забранено, или да
се заплати тяхната равностойност в случаите
по чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на
които е забранено, не се връщат, а с тях се
постъпва по реда, установен в съответните
нормативни актове.
(4) Резолюцията съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име
и длъжността на лицето, което я е издало;
2. датата на издаването и номера на резолюцията;
3. датата на акта, въз основа на който е
образувана преписката, и името, длъжността
и местослуженето на актосъставителя;
4. собственото, бащиното и фамилното име,
точния адрес и единен граждански номер на
лицето, срещу което е съставен актът, а в
случай че е чужденец – имената, точния адрес,
дата на раждане, а ако има информация за
това – и място на раждане, по паспорт или
заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател
на документа;
5. описание на нарушението, за което е
съставен актът;
6. законовите разпоредби, за нарушаването
на които е съставен актът;
7. мотиви, които налагат прекратяване на
производството;
8. вещите, които се отнемат в полза на
държавата;
9. разпореждането с веществените доказателства;
10. в какъв срок и пред кой съд подлежи
на обжалване.
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(5) Резолюцията се подписва от длъжностното лице, което я е издало.
(6) Препис от резолюцията, с която се
прекратява административнонаказателното
производство на основание ал. 1, т. 1 – 8, се
връчва на:
1. лицето, срещу което е съставен актът за
установяване на административно нарушение;
2. пост рада ли я от нару шението, ако е
направил искане пред наказващия орган за
обезщетяване на причинените му вреди, като
се уведомява за възможността да предяви
иска си по общия ред;
3. собственика на вещите, когато с резолюцията е извършено разпореждане с веществени доказателства или са отнети в полза на
държавата вещи, а той не е лице по т. 1.
(7) Резолюцията, с която се прекратява
административнонаказателното производство на основание ал. 1, т. 1 – 8, подлежи на
обжалване и протест по реда на глава трета,
раздел V.
(8) Когато съдът отмени резолюцията, наказващият орган упражнява правомощията си
по чл. 52 в едномесечен срок от уведомяването
му за влезлия в сила съдебен акт.
(9) Алинеи 1 – 8 се прилагат съответно и
когато актът за установяване на административно нарушение е съставен срещу едноличен
търговец или юридическо лице.“
§ 18. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думите „единен граждански
номер“ се поставя запетая и се добавя „а в
случай че е чужденец – имената, точния адрес,
дата на раждане, а ако има информация за
това – и място на раждане, по паспорт или
заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател
на документа“;
б) създават се нови т. 8 и 9:
„8. отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид
при определяне вида и размера на наказанието;
9. времето, през което наказаното лице е
било лишено по административен ред или
фактически от възможността да упражнява
определена професия или дейност, което се
приспада от времето на изтърпяване на наказанието временно лишаване от право да се
упражнява определена професия или дейност;“
в) досегашната т. 8 става т. 10;
г) създава се т. 11:
„11. разпореждането с веществените доказателства;“
д) досегашната т. 9 става т. 12;
е) досегашната т. 10 става т. 13 и се изменя така:
„13. в какъв срок и пред кой съд подлежи
на обжалване.“
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2. Създава се ал. 3:
„(3) С наказателното постановление нарушителят се уведомява и за правата му по
чл. 79б.“
§ 19. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Препис от наказателното постановление
се връчва срещу подпис на нарушителя и на
поискалия обезщетение, освен ако нарушителят е поискал да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил,
регистриран в информационната система за
сигурно електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона
за електронното управление.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай че с наказателното постановление е извършено разпореждане с веществени доказателства или са отнети в полза на
държавата вещи, които не принадлежат на
нарушителя, препис от наказателното постановление се връчва на техния собственик.“
§ 20. В глава трета, раздел ІV се създават
чл. 58а – 58г:
„Чл. 58а. Когато за административното нарушение е предвидено да се налага безвъзмезден труд в полза на обществото, длъжностното
лице по чл. 37, ал. 1 изпраща преписката на
административнонаказващия орган, който я
внася за решаване в съответния районен съд
в тридневен срок от получаването є.
Чл. 58б. (1) Районният съд разглежда преписката в състав само от съдия и в открито
съдебно заседание.
(2) Страни в това производство са административнонаказващият орган и нарушителят.
(3) Преписката се разглежда в присъствието
на нарушителя. Когато нарушителят, редовно
призован, не се яви без уважителни причини,
преписката се разглежда в негово отсъствие,
ако това няма да попречи за разкриването на
обективната истина.
(4) Нарушителят има право на адвокатска
защита.
(5) При разглеждане на преписка срещу
непълнолетен нарушител на възраст от 16 до
18 години се призовават неговите родители,
съответно попечители. Неявяването им не е
пречка за разглеждане на делото, освен ако
съдът намери участието им за необходимо.
(6) Съдът може да разпитва свидетели, ако
прецени, че това е необходимо за разкриване
на обективната истина.
(7) Свидетел, който е редовно призован и
не се яви без уважителни причини, се довежда
принудително от органите на Министерството
на вътрешните работи. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си,
принудителното довеждане се отменя.
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Чл. 58в. (1) Въз основа на събраните доказателства съдът постановява решение, с което:
1. налага наказание и принудителна административна мярка;
2. изпраща материалите на съответния
прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни
за извършено престъпление от общ характер;
3. оправдава нарушителя, когато не са
налице условията за налагане на наказание.
(2) С решението по ал. 1 съдът се произнася и за отнемането в полза на държавата на
вещите и предметите по чл. 20 и 21.
Чл. 58г. (1) Административнонаказателното производство може да приключи със
споразумение меж ду наказващия орган и
нарушителя, сключено в срока по чл. 52,
ал. 1, ако не са налице основанията за недопустимост по ал. 2. Наказващият орган прави
предложение за сключване на споразумение в
14-дневен срок от получаване на преписката
от актосъставителя, а нарушителят може да
направи предложение в 14-дневен срок от
връчването на акта.
(2) Споразумение не се допуска:
1. за повторно извършено нарушение;
2. за нарушение, извършено в едногодишен
срок от влизането в сила на акт, с който на
нарушителя е наложено административно наказание извън случаите по т. 1, или е издадено
предупреждение за нарушение от същия вид;
3. в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно
нарушение, съставлява престъпление; споразумение се допуска, в случай че производството
пред наказващия орган е образувано по реда
на чл. 36, ал. 2;
4. когато признанието на нарушителя не
се подкрепя от събраните доказателства по
преписката.
(3) Споразумението се изготвя в писмена
форма и съдържа съгласие на страните по
въпросите има ли извършено деяние, съставлява ли деянието нарушение и правната му
квалификация, извършено ли е то от лицето,
срещу което е съставен актът за установяване
на административно нарушение, и извършено
ли е виновно.
(4) Споразумението съдържа:
1. датата на сключване на споразумението;
2. собственото, бащиното и фамилното име
и длъжността на наказващия орган;
3. собственото, бащиното и фамилното име
на нарушителя, точния му адрес и единен
граждански номер, а в случай че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане,
а ако има информация за това – и място на
раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата
на издаване и издател на документа;
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4. датата на акта, въз основа на който е
образувано производството, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата,
при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
6. законовите разпоредби, които са били
нарушени виновно;
7. вида и размера на административното
наказание;
8. вещите, които се отнемат в полза на
държавата;
9. разпореждането с веществените доказателства;
10. банкова сметка, по която да се заплати
дължимата глоба.
(5) Споразумението се подписва от наказващия орган и от лицето, срещу което е
съставен актът за установяване на административно нарушение.
(6) Когато е съставен акт за установяване
на административно нарушение за няколко
нарушения, споразумение може да се сключи
и само за някое от нарушенията.
(7) В случаите по ал. 6 признанието на
лицето, с което е сключено споразумение по
въпросите, посочени в ал. 3, не може да се
използва като доказателство за виновността
му за другите нарушения, за които е съставен
актът за установяване на административно
нарушение.
(8) Когато със споразумението се налага
административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият
орган определя глобата в размер на 70 на
сто от минимума или от точно определения
размер, предвиден за извършеното нарушение,
а когато в закона не е предвиден минимум,
наказващи ят орган определ я размера на
глобата в размер не повече от 70 на сто от
половината от максимума. Другите видове
административни наказания се определят по
правилата на чл. 27, ал. 1 – 4.
(9) Със споразумението страните не могат
да договарят режим на отнемане на вещи
в полза на държавата, различен от този по
чл. 20 и 21. Когато със споразумението се
извършва разпореждане с веществени доказателства или се отнемат в полза на държавата
вещи, които не принадлежат на нарушителя,
за сключването му е необходимо писмено
съгласие на собственика на вещите, което
става неразделна част от споразумението. В
случай че собственикът не даде съгласие за
разпореждане с веществени доказателства или
за отнемане на вещи в полза на държавата
или не може да бъде открит, наказващият
орган се произнася по въпроса за веществените доказателства и за отнемането на
вещите в полза на държавата с наказателно
постановление, което подлежи на обжалване
по реда на чл. 63.
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(10) Когато със споразумението е наложено а дминист рат ивно наказание глоба,
нарушителят приема да заплати размера на
глобата в 14-дневен срок от сключването на
споразумението.
(11) Споразу мен ие т о вл иза в си ла о т
датата на подписването му, а ако с него е
наложено административно наказание глоба,
то влиза в сила от датата на заплащане на
глобата. Споразумението е окончателно и има
последиците на влязло в сила наказателно
постановление.
(12) В случай че до сключване на споразумението пострадалият е направил искане
пред наказващия орган за обезщетяване на
причинените му вреди по реда на чл. 45, наказващият орган го уведомява за сключеното
споразумение и за възможността да предяви
иска си по общия ред.
(13) В случай че глобата не бъде платена в
срока по ал. 10, наказващият орган обявява,
че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на
обжалване и протест, и издава наказателно
постановление.
(14) Когато не бъде постигнато споразумение, наказващият орган издава наказателно
постановление, като не може да ползва признанието на лицето, срещу което е съставен
акт за установяване на административно
нарушение, по въпросите, посочени в ал. 3,
като доказателство за виновността му.
(15) Издаването на наказателно постановление, без да е направено предложение по
ал. 1, изречение второ, не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила.
(16) Алинеи 1 – 15 се прилагат съответно
за еднолични търговци и за юридически лица.
(17) Алинеи 1 – 16 не се прилагат, когато
в специален закон е предвидено друго.“
§ 21. В глава трета наименованието на
раздел V се изменя така: „Обжалване на
наказателните постановления, решения, предупрежденията, резолюциите и електронните
фишове“.
§ 22. В глава трета, раздел V се създава
чл. 58д:
„Чл. 58д. На обжалване и протестиране
подлежат:
1. наказателното постановление;
2. предупреждението по чл. 28;
3. резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство;
4. електронният фиш.“
§ 23. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Актовете по чл. 58д подлежат
на обжалване или протестиране пред районния съд, в района на който е извършено или
довършено нарушението, а за нарушенията,
извършени в ч у жбина – п ред Софийск и я
районен съд.
(2) Нарушителят, поискалият обезщетение
и собственикът на вещите, с които е извър-
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шено разпореждане или са отнети в полза на
държавата, ако не е нарушител, може да обжалват актовете по чл. 58д в 14-дневен срок от
връчването им, а прокурорът може да подаде
протест в 14-дневен срок от издаването им.“
§ 24. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Обжалването и протестирането
на актовете по чл. 58д става чрез наказващия орган, който ги е издал. В жалбата или
протеста се посочват всички доказателства,
на които жалбоподателят или прокурорът се
позовава.
(2) В 7-дневен срок от пол у чаване на
жалбата или протеста наказващият орган ги
изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното
писмо посочва и доказателствата в подкрепа
на обжалвания или протестиран акт, както
и електронен адрес, на който да бъде призоваван.“
§ 25. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалият обезщетение, включително този по
чл. 55, ал. 2, собственикът на вещите, с които
е извършено разпореждане или са отнети в
полза на държавата, ако не е нарушител,
наказващият орган или учреждението, или
организацията, чийто орган е издал акта по
чл. 58д, т. 4, както и допуснатите от съда
свидетели.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В производството пред районния съд
страните могат да се представляват от:
1. адвокат;
2. съпруг, възходящ или низходящ роднина
на нарушителя, на поискалия обезщетение
или на собственика на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза
на държавата, ако не е нарушител;
3. юрисконсулт или друг служител с юридическо образование в наказващия орган при
учрежденията, предприятията, организациите,
юридическите лица и едноличните търговци.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Наказващият орган или учреждението, или организацията, чийто орган е издал
акта по чл. 58д, т. 4, може да се призовава
чрез посочения по делото електронен адрес.
Електронното съобщение се смята за връчено,
когато адресатът изпрати потвърждение за
получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната
система на компетентната администрация.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 26. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Районният съд разглежда делото в състав от един съдия и се произнася
с решение.
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(2) С решението си съдът може да:
1. отмени акта по чл. 58д;
2. отмени наказателното постановление и
да предупреди нарушителя, че при извършване
на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай,
в едногодишен срок от влизането в сила на
съдебния акт, за това друго нарушение ще му
бъде наложено административно наказание;
3. отмени акта по чл. 58д и да прекрати
административнонаказателното производство;
4. измени акта по чл. 58д;
5. потвърди акта по чл. 58д.
(3) Съдът отменя акта по чл. 58д, когато:
1. при издаването му е допуснато неправилно приложение на материалния закон;
2. в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение
на процесуалните правила.
(4) Съдът отменя наказателното постановление, когато прецени, че е налице маловажен
случай на административно нарушение. В
този случай съдът с решението предупреждава нарушителя, че при извършване на друго
административно нарушение от същия вид,
представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на съдебния
акт, за това друго нарушение ще му бъде
наложено административно наказание. Съдът
се произнася и по въпроса за веществените
доказателства, отнетите вещи в полза на
държавата и разноските по делото.
(5) Съдът може да отмени наказателното
постановление и само в някои негови части.
(6) Съдът отменя акта по чл. 58д и прекратява административнонаказателното производство, когато това е предвидено в закон.
(7) Съдът изменя акта по чл. 58д, когато
се налага да:
1. приложи закон за същото, еднакво или
по-леко наказуемо нарушение, без съществено
изменение на обстоятелствата на нарушението;
2. намали размера на наложеното административно наказание или да го замени с
по-леко по вид от предвидените за същото
нарушение;
3. замени наложеното административно
наказание с по-леко по вид в случаите по
чл. 15, ал. 2;
4. намали размера на наложената имуществена санкция;
5. отмени или измени акта по чл. 58д в
частта относно прилагането на чл. 20 и 21 или
разпореждането с веществените доказателства;
6. намали или увеличи размера на обезщетението.
(8) Съдът може да увеличи размера на определеното обезщетение само ако има съответна
жалба от лицето, поискало обезщетение.
(9) Съдът потвърждава акта по чл. 58д,
когато не са налице основания за неговата
отмяна или изменение.“
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§ 27. В глава трета, раздел V се създава
чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Решението, с което се налага
наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, подлежи на касационно обжалване
пред административния съд на основанията,
п редви дени в Наказателно -п роцесуа лни я
кодекс, и по реда на глава дванадесета от
Административнопроцесуалния кодекс, освен
ако в закон е предвидено друго.
(2) Жалбата или протестът се подават в
14-дневен срок от постановяването на решението.
(3) А дминист ративни ят съд разглеж да
делото в състав от трима съдии в открито
заседание не по-късно от три дни от датата
на получаване на жалбата или протеста.
(4) Решението на административния съд
е окончателно.“
§ 28. В глава трета, раздел V се създават
чл. 63б – 63д:
„Чл. 63б. (1) Районният съд може да проведе
съкратено съдебно производство:
1. когато наказателното постановление е
обжалвано само в частта за вида или размера
на административното наказание или размера
на имуществената санкция, или за отнетите
в полза на държавата вещи или разпореждането с веществените доказателства, или
за размера на присъденото обезщетение и
нарушителят, едноличният търговец или юридическото лице признава фактите, изложени
в обстоятелствената част на наказателното
постановление, и изразява съгласие да не се
събират доказателства за тези факти;
2. в случаите по чл. 79б, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 искане за провеждане на съкратено съдебно производство
може да се направи:
1. с жалбата, като в този случай съдът
призовава само страните по делото;
2. в съдебно заседание, най-късно до даване
ход на съдебното следствие.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 съдът с определение обявява, че при постановяване на
решението ще ползва признанието, без да
събира доказателства за фактите, изложени
в обстоятелствената част на наказателното
постановление. Съдът в мотивите на решението приема за установени фактите, изложени
в обстоятелствената част на наказателното
постановление, като се позовава на направеното признание и на доказателствата, които
го подкрепят.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 съдът с определение обявява, че при постановяване на
решението ще приема за установени фактите,
изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление. Съдът в мотивите
на решението приема за установени фактите,
изложени в обстоятелствената част на нака-

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

зателното постановление, като се позовава на
доказателствата, които го подкрепят.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 районният
съд може да:
1. измени наказателното постановление,
като:
а) намали размера на наложеното административно наказание или да го замени с
по-леко по вид от предвидените за същото
нарушение;
б) замени наложеното административно
наказание с по-леко по вид в случаите по
чл. 15, ал. 2;
в) намали размера на наложената имуществена санкция;
г) отмени или измени наказателното постановление в частта относно прилагането
на чл. 20 и 21 или разпореждането с веществените доказателства;
д) намали или увеличи размера на обезщетението;
2. потвърди наказателното постановление;
3. отмени наказателното постановление и
да прекрати административнонаказателното
производство, когато това е предвидено в
закон.
(6) В случаите по ал. 1, т. 2 районният
съд може да:
1. измени наказателното постановление,
като:
а) намали размера на наложеното административно наказание временно лишаване от
право да се упражнява определена професия
или дейност;
б) отмени или измени наказателното постановление в частта относно прилагането
на чл. 20 и 21 или разпореждането с веществените доказателства;
в) намали или увеличи размера на обезщетението;
2. потвърди наказателното постановление;
3. отмени наказателното постановление и
да прекрати административнонаказателното
производство, когато това е предвидено в
закон – в частта относно наложено друго
по вид административно наказание, наред
с глобата, разпореждането с веществените
доказателства, отнетите вещи в полза на
държавата или присъденото обезщетение.
(7) Съдът може да увеличи размера на
определеното обезщетение по ал. 5, т. 1, буква „д“ или по ал. 6, т. 1, буква „в“ само ако
има съответна жалба от лицето, поискало
обезщетение.
(8) Доколкото в ал. 1 – 7 няма особени
правила, прилагат се общите правила.
Чл. 63в. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в
Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда
на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 63г. В предвидените от закона случаи
съдът може да прекрати производството с
определение, което подлежи на обжалване
с частна жалба пред административния съд.
Чл. 63д. (1) В производствата пред районния и административния съд, както и в
касационното производство страните имат
право на присъждане на разноски по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно
действителната правна и фактическа сложност
на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на
разноските в тази им част, но не по-малко
от минимално определения размер съобразно
чл. 36 от Закона за адвокатурата.
(3) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са
били защитавани от юрисконсулт или друг
служител с юридическо образование.
(4) В полза на учреждението или организацията, чийто орган е издал акта по чл. 58д, се
присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от
юрисконсулт или друг служител с юридическо
образование.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 размерът на
присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид
дело, определен по реда на чл. 37 от Закона
за правната помощ.“
§ 29. В глава трета наименованието на
раздел VІ се изменя така: „Влизане в сила
на наказателните постановления, решенията,
предупрежденията, резолюциите и електронните фишове“.
§ 30. В чл. 64 в текста преди буква „а“ след
думата „постановления“ се поставя запетая и
се добавя „предупрежденията, резолюциите
и електронните фишове“.
§ 31. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) На проверка по реда на тази
глава подлежат влезлите в сила:
1. наказателни постановления;
2. фишове и електронни фишове;
3. писмени предупреждения към нарушителя;
4. резолюции за прекратяване на админ ис т рат ивнона казат ел но т о п роизводс т во,
издадени на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 – 8;
5. споразумения за приключване на административнонаказателното производство;
6. определения на съда за прекратяване на
съдебното производство;
7. решения на районния и на административния съд.
(2) Административнонаказателното производство подлежи на възобновяване, когато:
1. с влязла в сила присъда или решение
се установи, че някое от доказателствата, въз

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

основа на които е издаден актът по ал. 1, е
неистинско или с невярно съдържание;
2. с влязла в сила присъда или решение
се установи, че актосъставител, наказващ
орган, съдия, съдебен секретар, прокурор,
страна или у частник в производството е
извършил престъпление във връзка с участието си в административнонаказателното
производство;
3. се открият нови обстоятелства или нови
доказателства от съществено значение за
разкриване на обективната истина, които не
са били известни на нарушителя, наказващия
орган или съда при постановяване на акта;
4. с влязла в сила присъда се установи, че
деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление;
5. деянието, за което е приключило административнонаказателното производство,
съставлява престъпление;
6. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което
има съществено значение за преписката или
делото;
7. вследствие на допуснато съществено
нарушение на процесуалните правила лицето,
по отношение на което е издаден актът по
ал. 1, наказващият орган или собственикът
на вещите, с които е извършено разпореждане
или са отнети в полза на държавата, ако не
е нарушител, е бил лишен от възможността
да у частва в а дминист ративнонаказателното производство или не е бил надлежно
представляван, както и когато не е могъл
да участва лично или чрез пълномощник по
причина на препятствие, което не е могъл
да отстрани;
8. с влязло в сила решение на съда се отмени административен акт, констатациите в
който са взети предвид от наказващия орган
при издаване на акта по ал. 1, т. 1 – 4.
(3) Алинея 2 се прилага и за влезлите в сила
решения на съда, с които се налага наказание
безвъзмезден труд в полза на обществото.“
§ 32. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) Искането за възобновяване
може да се направи:
1. в 6-месечен срок от влизането в сила
на присъдата или решението – в случаите по
чл. 70, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 8;
2. в едномесечен срок от узнаването за
обстоятелствата по чл. 70, ал. 2, т. 3 и 6;
3. в 6-месечен срок от влизането в сила на
акта по чл. 70, ал. 1 – в случаите по чл. 70,
ал. 2, т. 7, а ако той не е бил връчен на лицето, по отношение на което е издаден – в
тримесечен срок от уведомяването му за акта.
(2) Искането се подава чрез органа, постановил акта по чл. 70, ал. 1, който незабавно
изпраща препис от него на проку рора и
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другите страни, които не са подали искане
за възобновяване, а делото – на административния съд.“
§ 33. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Искане за възобновяване на
административнонаказателно производство
може да направи:
1. прокурор в окръжна прокуратура, а в
случаите по чл. 70, ал. 2, т. 4 и 5, когато се
касае за престъпление от общ характер – наблюдаващият прокурор;
2. лицето, по отношение на което е издаден
актът по чл. 70, ал. 1;
3. собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза
на държавата, когато не е нарушител;
4. наказващият орган.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 може да правят
искане за възобновяване, когато са нарушени
техните права и законни интереси.
(3) Наказващият орган може да прави
искане за възобновяване в случаите, когато
актът по чл. 70, ал. 1 е отменен или изменен
от съда.
(4) Искането за възобновяване не спира
изпълнението на влезлия в сила акт, освен
ако съдът постанови друго.“
§ 34. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Искането за възобновяване
се разглежда от административния съд, в
съдебния район на който се намира органът,
постановил акта по чл. 70, ал. 1.
(2) А дминист ративни ят съд разглеж да
искането в състав от трима съдии. В случаите, когато се иска възобновяване по акт на
административния съд, искането се разглежда
от друг състав на съответния административен съд.
(3) Делото се разглежда в открито заседание с призоваване на страните и на прокурор
от окръжна прокуратура. Прокурорът може
да участва в производството пред съда, ако
намери това за необходимо.
(4) Когато намери искането за възобновяване за основателно, административният съд:
1. отменя акта и връща делото или преписката за ново разглеждане, като посочва
стадия, от който трябва да започне новото
разглеждане;
2. отменя акта и прекратява административнонаказателното производство, когато към
момента на издаването му са били налице
основанията за това;
3. отменя акта и решава делото по същество.
(5) Решението на административния съд
е окончателно.“
§ 35. Създава се чл. 79б:
„Чл. 79б. (1) В случай че нарушителят не
желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може
да заплати в 14-дневен срок от връчване на
наказателното постановление 80 на сто от
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нейния размер, освен ако специален закон
предвижда намален размер на глобата.
(2) В случаите по ал. 1 наказателното постановление влиза в сила в частта относно
наложената глоба от датата на плащането. В
случай че нарушителят е обжалвал наказателното постановление и в срока по ал. 1 е
заплатил глобата, производството по разглеждане на жалбата в тази част се прекратява на
основание чл. 63г.
(3) Когато с наказателното постановление
е наложено и друго по вид административно
наказание, наред с глобата, или са отнети
вещи в полза на държавата, то подлежи на
обжалване само в частта относно размера на
кумулативното наказание, разпореждането с
веществените доказателства, отнемането на
вещи в полза на държавата и присъденото
обезщетение по реда на чл. 63б.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и
при наложена имуществена санкция.“
§ 36. Създават се чл. 81а – 81г:
„Чл. 81а. (1) Наказанието безвъзмезден
труд в полза на обществото се изпълнява от
пробационната служба по настоящия адрес
на наказания.
(2) Решението на съда, с което е постановено наказанието, се изпраща на съответната
пробационна служба и се организира от пробационен служител.
(3) Не може да се полага безвъзмезден
труд в полза на физически лица, еднолични
търговци или търговски дружества, в които
няма държавно или общинско участие.
Чл. 81б. (1) Безвъзмездният труд се изпълнява на обекти на Държавно предприятие
„Фонд затворно дело“ и обекти, утвърдени от
съответния пробационен съвет.
(2) При определянето на обектите, в които
се изпълнява безвъзмезден труд в полза на
обществото, се отчитат трудовите умения,
квалификацията и работоспособността на
наказания. Когато наказаният е непълнолетно
лице, се отчитат и режимът и условията за
работа, установени за непълнолетните.
(3) На наказания се възлага работа до
три часа дневно в извънработно време или
за пълен работен ден в един от празничните
или почивните дни, когато наказаният работи
по трудово или служебно правоотношение.
(4) По време на платен годишен отпуск
или ако наказаният е безработен, може да
му бъде възложена работа за не повече от 56
часа месечно при спазване разпоредбите на
Кодекса на труда.
(5) Надзорът върху наказаните по време
на работа се осъществява от пробационния
служител или определено от него длъжностно лице.
Чл. 81в. Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в
полза на обществото определен брой часове
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не са отработени, задължението на наказания
за отработването им се погасява.
Чл. 81г. (1) При изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото
се прилагат и чл. 207 – 208, чл. 225, 227 и
231 от Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража и чл. 254 – 257 от
Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (обн., ДВ, бр. 9 от 2010 г.; Решение №
7268 от 2012 г. на Върховния административен
съд – бр. 43 от 2012 г.; изм., бр. 20 от 2014 г.
и бр. 14 от 2017 г.).
(2) След приключване на изпълнението
на наказанието безвъзмезден труд в полза на
обществото пробационният служител изготвя доклад, в който отразява резултатите от
изпълнението.“
§ 37. В чл. 82, ал. 1, буква „б“ накрая се
добавя „или безвъзмезден труд в полза на
обществото“.
§ 38. В чл. 83 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При правоприемство на юридическото лице след съставяне на акта за установяване на административно нарушение
административнонаказателното производство
продължава по отношение на правоприемника. Съставеният акт за установяване на
административно нарушение се предявява
и връчва на правоприемника. Сроковете по
този закон за правоприемника текат от датата
на връчване на акта.
(4) При правоприемство на юридическото
лице след издаване на наказателното постановление, предупреждението или резолюцията
на наказващия орган административнонаказателното производство продължава по
отношение на правоприемника. Издаденото
наказателно постановление, предупреждение
или резолюция се връчва на правоприемника.
Сроковете по този закон за правоприемника
текат от датата на връчване на акта.“
§ 39. В чл. 83а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При определяне размера на имуществената санкция се вземат предвид тежестта
на извършеното престъпление, финансовото
състояние на юридическото лице, съдействието
за разкриване на престъплението и за възстановяване на вредите от престъплението,
размерът на облагата и други обстоятелства.“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Отговорността на юридическото лице
се погасява с изтичане на срок, равен по
продължителност на този по чл. 81, ал. 3 от
Наказателния кодекс, считано от датата на
извършване на престъплението, от което се
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е обогатило или би се обогатило юридическото лице.“
§ 40. В чл. 83б, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „по седалището на юридическото
лице“ се заменят с „по местоизвършване на
престъплението“.
§ 41. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на
страните.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Определението на съда по ал. 1, т. 1
и 2 подлежи на обжалване и протест по реда
на глава двадесет и втора от Наказателнопроцесуалния кодекс.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думата „ал. 6“ се заменя с „ал. 7“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
се създава ново изречение първо: „Решението заедно с мотивите се обявява в съдебно
заседание с призоваване на страните или им
се съобщава писмено, че е изготвено.“, а досегашното изречение първо става изречение
второ.
§ 42. В чл. 83д, ал. 1 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 7“.
§ 43. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават т. 4 – 6:
„4. „Маловажен случай“ е този, при който
извършеното нарушение от физическо лице
или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или
незначителността на вредните последици или
с оглед на други смекчаващи обстоятелства,
представлява по-ниска степен на обществена
опасност в сравнение с обикновените случаи
на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид.
5. „Явно маловажен случай“ на нарушение
е налице, когато деянието разкрива явно незначителна степен на обществена опасност.
6. „Нарушение от същия вид от физическо
лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към
държавата или община от същия вид“ е това
нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или
юридическо лице към държавата или община,
което осъществява признаците на същия основен състав на административното нарушение,
независимо дали осъществява признаците на
квалифициран или привилегирован състав.“
2. Създава се ал. 2:

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

„(2) Предвиденото наказание за повторно
нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или
юридическо лице към държавата или община
се налага, когато нарушението от физическото
лице или неизпълнението на задължение от
едноличен търговец или юридическо лице към
държавата или община е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с
който е наложено административно наказание
за нарушение от същия вид или имуществена
санкция за неизпълнение на задължение от
същия вид, освен ако в специален закон е
предвидено друго.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства пред наказващите
органи, чиято компетентност се променя, се
разглеждат от наказващите органи, пред които
са образувани.
§ 45. Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства пред съд, чиято
подсъдност се променя, се довършват от съда,
пред който са образувани.
§ 46. Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства, образувани въз основа на мотивирано постановление по чл. 83б,
чиято подсъдност се променя, се разглеждат
от съдилищата, пред които са образувани.
§ 47. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53,
54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92,
95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98
и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от
2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от
2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г. и бр. 51, 60,
69, 71 и 104 от 2020 г.) се създава чл. 189з:
„Чл. 189з. За нарушенията по този закон
не се прилагат чл. 28 и 58г от Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 48. 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, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от
2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г.,
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бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и
83 от 2019 г. и бр. 11, 86 и 103 от 2020 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 124 се създава ал. 3:
„(3) При противоречива или неправилна
практика по тълкуването и прилагането на
Закона за административните нарушения и
наказания съответните колегии на Върховния
касационен съд и Върховния административен съд приемат съвместно тълкувателно
постановление.“
2. В чл. 125 накрая се поставя запетая и
се добавя „Министерският съвет, министър
или колективен орган на власт, създаден със
закон, когато имат правомощия по прилагане
на съответния закон“.
3. В чл. 126, т. 2 след думите „ал. 2“ се
добавя „и 3“.
4. В чл. 129, ал. 1 се създава т. 4:
„4. вносителят на предложението или определен от него представител.“
§ 49. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60,
82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от
2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60,
79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от
2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и
83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г. и бр. 21 и
79 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 258:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 200
до 400 лв. или безвъзмезден труд в полза на
обществото.“
2. В чл. 260:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 400
до 1000 лв. или безвъзмезден труд в полза на
обществото.“
3. В чл. 266 се създава ал. 3:
„(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 500
до 3000 лв. или безвъзмезден труд в полза на
обществото.“
4. В чл. 272 д у мите „чл. 256 – 271“ се
заменят с „чл. 256, 257, 259, чл. 261 – 265,
чл. 267 – 271“.
§ 50. В Указ № 904 за борба с дребното
хулиганство (обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.;
изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 38
от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2011 г. и бр. 53 от
2014 г.) в чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Когато дребното хулиганство е извършено повторно, се налага и наказание
безвъзмезден труд в полза на обществото.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 51. Законът влиза в сила една година
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9568

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет от 44-то
Народно събрание на 17 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114
от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и
105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110
от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12,
47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от
2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27
от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109
от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от
2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8,
63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103
и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 68 и
104 от 2020 г.)
§ 1. Наименованието на глава първа се
изменя така: „Медийни услуги и услуги на
платформи за споделяне на видеоклипове“.
§ 2. В глава първа преди чл. 1 се създава
наименование „Раздел І Общи положения“.
§ 3. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда:
1. медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията
на Република България;
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2. услуги на платформи за споделяне на
видеоклипове, предоставяни от доставчици
на платформи за споделяне на видеоклипове
под юрисдикцията на Република България,
доколкото попадат в областите, координирани от Директива 2010/13/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за
координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни
актове на държавите членки, отнасящи се
до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните
медийни услуги) (OB, L 95/1 от 15 април
2010 г.), изменена с Директива (ЕС) 2018/1808
на Европейския парламент и на Съвета от
14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои
разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите
членки, отнасящи се до предоставянето на
аудиовизуални медийни услуги (Директива
за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (ОB,
L 303/69 от 28 ноември 2018 г.), наричана по
нататък „Директива 2010/13/ЕС, изменена с
Директива (ЕС) 2018/1808“.“
§ 4. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. услуга по смисъла на чл. 56 и 57 от Договора за функционирането на Европейския
съюз, като основната цел на услугата или на
обособима част от нея е предоставяне – в
рамките на редакционната отговорност на
доставчик на медийни усл у ги, на аудиовизуални предавания/радиопредавания за
широката общественост с цел информиране,
забавление или образоване чрез електронни
съобщителни мрежи по смисъла на Закона
за електронните съобщения;“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Аудио-визуално предаване е поредица от движещи се образи със или без звук,
която представлява самостоятелен елемент,
независимо от нейната продължителност, в
рамките на програмна схема или каталог,
утвърден от доставчик на медийни услуги,
включително пълнометражни филми, видеоклипове, спортни събития, комедийни сериали,
документални филми, детски предавания и
телевизионен театър.
(4) Радиопредаване е самостоятелен елемент, независимо от неговата продължителност, в рамките на програмна схема или каталог, утвърден от доставчик на радиоуслуги.“
3. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дейности, които по принцип са с нестопански характер като предоставяне на аудиовизуално съдържание на интернет сайтове
за лично ползване и нетърговски общности
по интереси и които не са конкурентни на
линейни и нелинейни медийни услуги;“
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б) точка 6 се изменя така:
„6. електронни варианти на вестници и списания, включително видеоклипове, включени
в редакционното им съдържание и анимирани
изображения;“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Услуга на платформа за споделяне на
видеоклипове е услуга по смисъла на чл. 56
и 57 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, като основната цел на
услугата или на обособима част от нея или
съществена функционалност на услугата е
посветена на предоставянето на предавания,
на генерирани от потребители видеоклипове
или и на двете за широката общественост, за
които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна
отговорност, с цел информиране, забавление
или образоване, чрез електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения, и чието организиране
се определя от доставчика на платформата
за споделяне на видеоклипове, включително
чрез автоматични средства или алгоритми,
по-специално чрез показване, маркиране и
подреждане в определен ред (секвенциране).
(7) Генериран от потребител видеоклип
е поредица от движещи се образи със или
без звук, която представлява самостоятелен
елемент, независимо от нейната продължителност, създадена от потребител и качена
на платформа за споделяне на видеоклипове
от този потребител или от всеки друг потребител.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Редакционно решение е решение, което се взема редовно с цел да се упражнява
редакционна отговорност и което е свързано
с всекидневното функциониране на медийната
услуга.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. Създават се чл. 4а и 4б:
„Чл. 4а. Доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове е физическото лице – едноличен търговец, или юридическото лице,
което предоставя услуга на платформа за
споделяне на видеоклипове.
Чл. 4б. (1) Насърчава се саморегулирането
и съвместното регулиране чрез кодекси за
поведение и стандарти, където това е уместно
и подходящо. Кодексите за поведение и стандартите включват, но не се ограничават до:
1. Етичен кодекс на българските медии,
разработен от Фондация „Национален съвет
за журналистическа етика“;
2. Единен стандарт за регулация на нивата
на звука в рекламата, приет в индустрията;
3. Национални етични правила за реклама
и търговска комуникация, разработени от
Сдружение „Национален съвет за саморегула-
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ция“, в съответствие с Кодекса за поведение
по чл. 17а, ал. 3;
4. други стандарти за прилагане на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива
(ЕС) 2018/1808.
(2) Кодексите за поведение и стандартите
и прилагането им трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да са широко приети от основните заинтересовани страни;
2. да включват ясно и недвусмислено поставени цели;
3. да бъде предвиден механизъм за редовно, прозрачно и независимо наблюдение и
периодична оценка на постигането на поставените цели;
4. да бъдат предвидени средства за ефективното им спазване, включително ред за
изменение, и ефективни и пропорционални
санкции.
(3) Доставчиците на медийни услуги се
задължават да спазват разпоредбите на актовете по ал. 1.
(4) Доставчиците на услуги на платформи
за споделяне на видеоклипове се задължават
да спазват разпоредбите на Националните
етични правила по ал. 1, т. 3.
(5) Насърчава се саморегулиране чрез кодекси за поведение, изготвени от доставчици
на медийни услуги, доставчици на услуги на
платформи за споделяне на видеоклипове
или организации, които ги представляват,
при необходимост в сътрудничество с други
сектори, например промишленост, търговия,
професионални и потребителски сдружения
или организации. Тези кодекси трябва да са
широко приети от основните заинтересовани страни на Съюза и да съответстват на
изискванията на ал. 2, т. 2 – 4. Кодексите за
поведение на Съюза не засягат прилагането
на националните кодекси за поведение.
(6) Ако Република България упражни свободата си да приеме по-подробни или по-строги
правила в съответствие с Директива 2010/13/
ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, и с
правото на Европейския съюз, и ако Съветът
за електронни медии прецени, че са налице
данни за недостатъчната ефективност на даден
кодекс за поведение или на части от него,
Съветът може да изиска от доставчиците на
медийни услуги, попадащи под тяхна юрисдикция, да спазват съответните правила. Съветът
за електронни медии информира за правилата
и Европейската комисия в едномесечен срок.“
§ 7. В глава първа след чл. 4б се създава
наименование „Раздел II Разпоредби, приложими за медийните услуги“.
§ 8. В чл. 5 ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 9. Създават се чл. 5а – 5в:
„Чл. 5а. (1) Осигурява се свобода на приемането и не се ограничава на територията
на Република България препредаването на
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медийни услуги от други държави – членки
на Европейския съюз, на основания, които
попадат в областите, координирани от Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива
(ЕС) 2018/1808.
(2) А линея 1 може временно да не се
прилага по отношение на аудио-визуална медийна услуга, предоставена от доставчик под
юрисдикцията на друга държава – членка на
Европейския съюз, когато услугата открито,
съществено и грубо нарушава чл. 8, ал. 1,
т. 1 или чл. 17а, ал. 1 или засяга, или поражда сериозен и тежък риск от засягане на
общественото здраве, при следните условия:
1. през предходните 12 месеца най-малко
при два предишни случая доставчикът на
медийни услуги вече е извършил един или
повече пъти деянията, описани по-горе в
тази алинея;
2. Съветът за електронни медии е уведомил
писмено доставчика на медийни услуги, държавата членка, която има юрисдикция спрямо
този доставчик, и Европейската комисия за
твърдените нарушения и за пропорционалните
мерки, които възнамерява да предприеме при
ново подобно нарушение;
3. спазени са правата на защита на доставчика на медийни услуги, и по-специално – той
е имал възможност да изрази своето становище
относно твърдените нарушения;
4. консултациите с държавата членка, под
чиято юрисдикция попада доставчикът на
медийни услуги, и с Европейската комисия
не са довели до намиране на общоприемливо
решение в рамките на един месец от момента,
в който Европейската комисия е получила
уведомлението по т. 2.
(3) Европейската комисия се произнася по
съвместимостта на мерките по ал. 2, т. 2 с
правото на Европейския съюз в срок три месеца от получаване на уведомлението по ал. 2,
т. 2, като решението на Европейската комисия
е взето по предвидения в Директива 2010/13/
ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, ред.
При установяване на несъвместимост Съветът
за електронни медии незабавно прекратява
мерките по ал. 2, т. 2.
(4) А линея 1 може временно да не се
прилага по отношение на аудио-визуална медийна услуга, предоставена от доставчик под
юрисдикцията на друга държава – членка на
Европейския съюз, когато услугата открито,
съществено и грубо нарушава чл. 8, ал. 1, т. 2
или засяга, или поражда сериозен и тежък
риск от засягане на обществената сигурност,
включително гарантирането на националната
сигурност и отбрана, при следните условия:
1. през предходните 12 месеца деянието,
описано по-горе в тази алинея, е било извършено най-малко при един предходен случай;
2. Съветът за електронни медии е уведомил писмено доставчика на медийни услуги,
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държавата членка, която има юрисдикция
спрямо посочения доставчик, и Европейската
комисия за твърдените нарушения и за пропорционалните мерки, които възнамерява да
предприеме при ново подобно нарушение;
3. спазени са правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги, и
по-специално той е имал възможност да изрази своето становище относно твърдените
нарушения.
(5) Европейската комисия се произнася по
съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 2 с
правото на Европейския съюз в срок три месеца от получаване на уведомлението по ал. 4,
т. 2, като решението на Европейската комисия
е взето по предвидения в Директива 2010/13/
ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, ред.
При установяване на несъвместимост Съветът
за електронни медии незабавно прекратява
мерките по ал. 4, т. 2.
(6) Алинеи 2 и 4 се прилагат независимо
от наличието на основания за търсене на административнонаказателна, наказателна или
друг вид отговорност, когато за съответните
нарушения такава е предвидена в държавата
членка, под чиято юрисдикция попада съответният доставчик на медийни услуги.
(7) В спешни случаи, не по-късно от един
месец след твърдяното нарушение, Съветът
за електронни медии може да вземе решение
да не се прилагат условията, предвидени в
ал. 4. Съветът за електронни медии съобщава
предприетите мерки в най-кратък срок на
Европейската комисия и на държавата членка,
под чиято юрисдикция попада доставчикът
на медийни услуги, като посочва причините,
поради които приема, че случаят е спешен.
(8) Европейската комисия разглежда във
възможно най-кратки срокове съвместимостта
на съобщените мерки с правото на Европейския съюз. При установяване на несъвместимост Съветът за електронни медии незабавно
прекратява прилагането на мерките.
(9) Ако Европейската комисия не разполага
с необходимата информация за вземане на
решението съгласно ал. 2 и 4 и в срок един
месец от получаването на уведомлението
отправи искане за информацията, която є
е нужна, Съветът за електронни медии предоставя съответната информация. Срокът, в
който Европейската комисия трябва да вземе
решение, спира да тече до предоставянето на
необходимата информация, като във всеки
случай спирането на срока не надвишава
един месец.
(10) Насърчава се обмяната на опит и добри
практики относно процедурата по този член
в рамките на Контактния комитет, създаден
съгласно чл. 29 на Директива 2010/13/ЕС, и
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), наричана
по-нататък „ERGA“.
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Чл. 5б. (1) Ако Република България упражни свободата си да приеме по-подробни
или по-строги правила от широк обществен
интерес и ако Съветът за електронни медии
прецени, че доставчик на медийни услуги под
юрисдикцията на друга държава – членка на
Европейския съюз, предоставя аудио-визуални
медийни услуги изцяло или предимно насочени към територията на Република България,
той може да поиска от държавата членка,
която има юрисдикция, да намери решение на
евентуални проблеми, установени във връзка
с този член, като държавите си сътрудничат
лоялно и бързо с оглед на постигането на
взаимно удовлетворително решение.
(2) При получаване на обосновано искане
от друга държава членка, упражнила свободата си да приеме по-подробни или по-строги
правила от широк обществен интерес относно
доставчик под българска юрисдикция, който
предоставя аудио-визуални медийни услуги,
изцяло или предимно насочени към територията на тази друга държава членка, Съветът
за електронни медии изисква от доставчика
на медийни услуги под българска юрисдикция
спазването на съответните правила от широк
обществен интерес.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 държавата
членка, която има юрисдикция, редовно информира държавата членка, подала искането
за мерките, предприети за преодоляване на
установените проблеми. В срок два месеца от
получаването на искането държавата членка,
която има юрисдикция, уведомява държавата членка, подала искането, и Европейската
комисия за получените резултати и пояснява
какви са причините, ако не може да бъде
намерено решение. Всяка от двете държави
членки може да покани Контактния комитет,
създаден по чл. 29 от Директива 2010/13/ЕС,
да разгледа случая по всяко време.
(4) Съветът за електронни медии може да
приеме подходящи мерки срещу доставчик
на медийни услуги от друга държава членка
в случаите, предвидени в ал. 1, ако:
1. прецени, че резултатите, постигнати
чрез прилагането на мерките по ал. 1, не са
удовлетворителни, и
2. представи доказателства, които показват,
че доставчикът на медийни услуги се е установил в държавата членка, която има юрисдикция, за да избегне по-строгите правила в
областите, координирани с Директива 2010/13/
ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808,
които биха били приложими спрямо него,
ако е под българска юрисдикция.
(5) Съветът за електронни медии трябва да
разполага с доказателства, които дават възможност това заобикаляне да бъде разумно
установено, без да е необходимо да се доказва
намерението на доставчика на медийни услуги
за заобикаляне на тези по-строги правила,
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като по-специално може да вземе предвид и
произхода на рекламните приходи или приходи от разпространение, основния език на
услугата или съществуването на програми или
реклама, специално насочени към българската
общественост. Предприетите мерки трябва
да са обективно необходими, да се прилагат
по недискриминационен начин и да са пропорционални на преследваните от тях цели.
(6) Мерки по ал. 5 могат да бъдат предприети само ако са изпълнени следните условия:
1. Съветът за електронни медии е уведомил
Европейската комисия и държавата членка, в
която се е установил доставчикът на медийни
услуги, за намерението да бъдат предприети
мерки, като са посочени мотивите, на които
се основава намерението;
2. спазени са правата на защита на съответния доставчик на медийни услуги и поспециално му е дадена възможност да изрази
становище относно твърдените нарушения и
планираните мерки;
3. Европейската комисия се е произнесла
при спазване на реда, предвиден в Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС)
2018/1808, че мерките са съвместими с правото на Европейския съюз и по-специално, че
преценката на Съвета за електронни медии за
предприемането им е правилно обоснована.
(7) Европейската комисия се произнася по
съвместимостта на мерките по ал. 5 с правото
на Европейския съюз в срок три месеца от
получаване на уведомлението по ал. 6, т. 1.
При установяване на несъвместимост Съветът
за електронни медии не предприема планираните мерки.
(8) Ако Европейската комисия не разполага
с необходимата информация за вземане на решението по ал. 6, т. 3 и в срок един месец от
получаване на уведомлението отправи искане
за информацията, която є е нужна, Съветът
за електронни медии предоставя съответната
информация. Срокът, в който Европейската
комисия трябва да вземе решение, спира да
тече до предоставянето на необходимата информация, като във всеки случай спирането
на срока не надвишава един месец.
(9) Доставчиците на медийни услуги под
юрисдикцията на други държави – членки на
Европейския съюз, които предоставят медийни
услуги, изцяло или предимно насочени към
територията на България, спазват българското
законодателство, приложимо към аудио-визуалните медийни услуги.
(10) Законът за електронната търговия се
прилага, освен ако в този закон не е предвидено друго. В случай на противоречие между
Закона за електронната търговия и този закон,
предимство има този закон, освен ако в него
не е предвидено друго.
Чл. 5в. (1) Доставчиците на медийни услуги
са длъжни да информират Съвета за електрон-
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ни медии за всички промени, които могат да
повлияят на определянето на юрисдикцията
в съответствие с § 1, т. 23 от допълнителните
разпоредби.
(2) Съветът за електронни медии поддържа
в публичния регистър по чл. 125к актуализиран
списък на доставчиците на медийни услуги,
попадащи под юрисдикцията на Република
България, и на кои от изложените в § 1, т. 23
от допълнителните разпоредби к ритерии
е основана юрисдикцията им. Съветът за
електронни медии информира Европейската
комисия за списъка и всички негови актуализации. Несъответствия между вписаните
в регистъра доставчици и списъците на други
държави се уреждат в сътрудничество с Европейската комисия и съответните национални
регулаторни органи.
(3) Списъците на държавите се поддържат
в актуално състояние от Европейската комисия в централизирана база данни, до която
е осигурен публичен достъп. Европейската
комисия гарантира, че националните регулаторни органи или служби имат достъп до
тази база данни.
(4) Ако при прилагането на чл. 5а или 5б
съответните държави членки не постигнат
съгласие относно държавата членка, която има
юрисдикция, Съветът за електронни медии
отнася без неоснователно забавяне въпроса до
Европейската комисия. Европейската комисия
приема решение коя държава има юрисдикция
в случаите и по реда на чл. 2, параграф 5в от
Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива
(ЕС) 2018/1808.“
§ 10. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Доставчиците на медийни услуги осигуряват на страницата си в интернет
лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните
актуални данни:
1. наименование на доставчика на медийната услуга;
2. седалище и адрес на управление;
3. данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които
позволяват установяването на бърз, пряк и
ефективен контакт с доставчика;
4. данни за Съвета за електронни медии,
седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и на страницата му в
интернет, телефон за контакти.
(2) Съветът за електронни медии включва
в регистрите си и връзка към информацията за структурата на собствеността и за
действителните собственици на съответните
доставчици, предоставена на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел по реда на Закона за мерките
срещу изпирането на пари.“
§ 11. Член 8 се изменя така:
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„Чл. 8. (1) Медийните услуги не трябва да
съдържат:
1. подбуждане към насилие или омраза,
насочени към група лица или член на група,
въз основа на някое от основанията, посочени
в член 21 от Хартата на основните права на
Европейския съюз;
2. публично подбуждане към тероризъм по
смисъла на Наказателния кодекс.
(2) При упражняване на контролните си
правомощия по този член Съветът за електронни медии предприема действия, които са
необходими и пропорционални, зачита правата
и спазва принципите, установени в Хартата
на основните права на Европейския съюз.“
§ 12. Създават се чл. 8а – 8в:
„Чл. 8а. (1) Доставчиците на медийни услуги гарантират, че съдържанието в техните
услуги постепенно става достъпно за хората
с увредено зрение или слух. Средствата за
постигането на достъпност на съдържанието
на аудио-визуални медийни услуги включват, без да се ограничават до жестомимичен
превод, субтитри за глухи и хора с увреден
слух, субтитри с говор и звуково описание.
Доставчиците на радиоуслуги предоставят в
срокове и по начини, определени в плановете за действие по ал. 2, т. 1, чрез интернет,
мобилни приложения или други технически
средства, с които разполагат, програми и
предавания, достъпни за хората с увредено
зрение или слух.
(2) Доставчиците на медийни услуги предоставят на Съвета за електронни медии:
1. планове за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на
достъпността на предоставяните от тях услуги
за хората с увреждания за тригодишен период;
2. годишни отчети за напредъка, постигнат
по отношение на достъпността на техните
услуги за хора с увредено зрение или слух.
(3) Доставчиците на медийни услуги гарантират, че информацията за извънредни
ситуации, включително публичните съобщения и съобщенията при природни бедствия,
която се оповестява на обществеността чрез
аудио-визуални медийни услуги, се предоставя по достъпен за хора с увреждания начин.
Публичното оповестяване на информацията
за извънредни ситуации чрез аудио-визуални
медийни услуги не следва да бъде възпрепятствано, ако в изключителни обстоятелства
се окаже невъзможно информацията да бъде
предоставена по начин, достъпен за хората с
увреждания.
(4) Обществените доставчици на медийни
услуги създават и предоставят за разпространение новинарски и актуално-публицистични
телевизионни предавания в съответствие с
технологичното развитие и икономическите
възможности на доставчиците по начин, че да
бъдат достъпни за хората с увредено зрение или
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слух. Плановете за действие на обществените
доставчици имат за цел и субтитриране на
всички телевизионни предавания с езиково
съдържание като новини, актуално-публицистични предавания, филми, сериали и други,
като постепенно се обхванат и съответните
нелинейни услуги по заявка. Конкретните
задължения на БНР и БНТ за достъпност на
съдържанието на предоставяните от тях услуги
се определят в лицензиите им.
(5) Доставчиците на медийни услуги с
национален обхват и наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми с
политематичен или информационен програмен
профил и среднодневен аудиторен дял над
20 на сто и телевизионните програми на БНТ
задължително осигуряват в поне една от своите
емисии новини в диапазона 19,00 – 23,30 ч.
превод на български жестов език.
(6) Съветът за електронни медии поддържа
на интернет страницата си актуални данни
за контакт със служител от администрацията, определен със заповед на председателя
на Съвета за електронни медии, на когото
е възложено предоставяне на информация и
получаване на жалби по въпросите, свързани с достъпността. Съветът за електронни
медии изпълнява задълженията си в тясно
сътрудничество с организациите на хората с
увреждания.
(7) Съветът за електронни медии докладва
на Европейската комисия за прилагането на
мерките за достъпност на медийните услуги
за хора с увреждания.
Чл. 8б. Съветът за електронни медии може
да предприема мерки за достатъчна видимост
на медийните услуги от общ интерес в съответствие с цели от общ интерес като медиен
плурализъм, свобода на словото и културно
многообразие.
Ч л. 8в. (1) Ау дио -визуа лни те медийни
услуги, предоставяни от доставчиците на
медийни услуги, не могат да се допълват от
трети лица с нови елементи с търговски цели
и да се изменят без изричното съгласие на
тези доставчици.
(2) Съветът за електронни медии не прилага
ал. 1 във връзка със защитата на законните
интереси на потребителите в съответствие
с Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива 2018/1808, като се отчитат правата
и законните интереси на доставчиците на
медийни услуги.“
§ 13. В чл. 15 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Доставчиците на медийни услуги и
журналистите не са длъжни да разкриват
източниците на информация.
(2) Журналистите не са длъжни да разкриват източниците на информация не само
пред аудиторията, но и пред ръководството
на доставчик на медийни услуги.
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(3) Доставчиците на медийни услуги и
журналистите имат право да включват в предавания информация от неизвестен източник,
като изрично посочват това.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците на медийни услуги зачитат правото на личен живот и спазват законодателството за защита на личните данни
на гражданите, като вземат предвид баланса
между правото на личен живот и правото на
свобода на изразяването и информацията.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „насилие“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. Член 17а се изменя така:
„Чл. 17а. (1) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не създават и предоставят за
разпространение предавания, които могат да
увредят физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася до
предавания, предоставени във време и по
начин, гарантиращ, че децата обикновено
няма ги да чуят или видят, като:
1. предавания в кодиран вид;
2. предавания, които се разпространяват
в програми между 23,00 и 6,00 ч. и са ясно
обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или
аудио-визуален знак или се идентифицират с
визуален знак през цялото време, което не
изключва отговорността на доставчиците на
медийни услуги за спазването на принципите на чл. 10 през цялото времетраене на
програмата.
(3) Във връзка с прилагането на ал. 1 Съветът за електронни медии съвместно с доставчиците на медийни услуги, включително
БНТ и БНР, изработват Кодекс за поведение,
съдържащ мерки за оценка, означаване и
ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност
от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на
децата.
(4) Мерките по ал. 3 могат да включват
избор на време на излъчване, средства за
проверка на възрастта, кодиране и/или други
подходящи технически мерки за информиране и защита на аудиторията. Те следва да са
пропорционални на потенциалната вреда от
предаването. Най-вредното съдържание, като
например неоправдано насилие и порнография,
е предмет на най-строги мерки.
(5) Кодексът по ал. 3 се приема от Съвета
за електронни медии и е задължителен за
всички доставчици на медийни услуги. Съветът за електронни медии публикува правилата на своята интернет страница и следи
за спазването им.
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(6) Доставчиците на медийни услуги са
длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други
нормативни актове.
(7) Доставчиците на медийни услуги са
длъжни да не допускат участие на деца в
предавания, които са неблагоприятни или
създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или
социалното им развитие.
(8) Защитата на децата от неоправдано насилие и порнография по този закон се прилага
независимо от прилагането на наказателни и
други мерки, предвидени в законодателството.
(9) Личните данни на деца, събрани или
създадени по друг начин от доставчиците на
медийни услуги в съответствие с мерките по
ал. 4, не се обработват за търговски цели, като
например директен маркетинг, профилиране,
и съобразена с поведението реклама.
(10) Доставчиците на медийни услуги са
длъжни да предоставят достатъчно информация относно съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане
на физическото, психическото, нравственото
и/или социалното развитие на децата. За тази
цел доставчиците на медийни услуги използват
система, предвидена в Кодекса за поведение
по ал. 3, която описва потенциално вредното
естество на съдържанието на аудио-визуалната
медийна услуга.
(11) Съветът за електронни медии насърчава
доставчиците на медийни услуги да обменят
най-добри практики относно кодексите за поведение в областта на съвместното регулиране
за защита на децата.“
§ 17. В чл. 18, ал. 1 след думата „засегнати“
се добавя „в предавания, включени“.
§ 18. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги по заявка осигуряват
най-малко 30 на сто дял за европейски произведения в своите каталози, както и видимо
присъствие на тези произведения.
(2) Видимото присъствие включва достъпно
и атрактивно представяне на европейските
произведения например чрез специален раздел
за европейски произведения, който да бъде
достъпен от началната страница на услугата,
чрез възможността за търсене на европейски
произведения от инструмента за търсене,
който се предлага като част от услугата, чрез
използването на европейски произведения в
кампании на услугата или чрез определен
минимален процент европейски произведения, които се рекламират в каталога на тази
услуга, например посредством банери или
подобни средства.
(3) Задълженията по ал. 1 не се отнасят за
доставчици, които са микропредприятия по
смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май
2003 г. относно дефиницията на микропред-
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приятията, малките и средните предприятия
(обнародвана под номер C(2003) 1422), както
и по отношение на доставчици с аудиторен
дял, който е по-малък от 1 на сто от общата
аудитория на всички аудио-визуални медийни
услуги по заявка, предлагани на територията
на Република България.
(4) Задължението по ал. 1 не се прилага
и в случаите, когато то би било неприложимо на практика или необосновано поради
естеството или темата на аудио-визуалните
медийни услуги.
(5) Съветът за електронни медии изготвя
ежегодни справки за европейските произведения в услугите по заявка и ги публикува
като част от годишния си отчет. Съветът за
електронни медии докладва на Европейската
комисия за прилагането на мерките по ал. 1.
(6) Делът на европейските произведения
в каталозите на медийните услуги по заявка
се изчислява на осреднена годишна база и
на база брой заглавия в каталога на услугата.
(7) Съветът за електронни медии приема
правила за определяне на относителната тежест на отделните видове заглавия в каталозите
на медийните услуги по заявка при изчисляване
на дела на европейските произведения в тях,
както и относно измерването на аудиторния
дял на аудио-визуалните медийни услуги по
заявка, при съобразяване със Съобщение на
Европейската комисия (ОВ, С(2020) 4291 от
2 юли 2020 г.).“
§ 19. В чл. 19б думите „значимо събитие“
се заменят със „събитие с важно обществено
значение по чл. 32, ал. 3“.
§ 20. В глава първа след чл. 19в се създава
раздел III „Разпоредби, приложими за услугите
на платформите за споделяне на видеоклипове“ с чл. 19г и 19д:
„Раздел III
Разпоредби, приложими за услугите на платформите за споделяне на видеоклипове
Чл. 19г. (1) Съветът за електронни медии
поддържа в публичния регистър по чл. 125к
актуализиран списък на доставчиците на
платформи за споделяне на видеоклипове,
които са установени или за които се счита, че
са установени на територията на Република
България, и посочва на кои от изложените
в § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби
критерии е основана юрисдикцията им. Съветът за електронни медии информира Европейската комисия за списъка и всички негови
актуализации. Несъответствия между списъка
и списъците на други държави се уреждат в
сътрудничество с Европейската комисия и
съответните национални регулаторни органи.
(2) Списъците на държавите се поддържат
в актуално състояние от Европейската комисия в централизирана база данни, до която
е осигурен публичен достъп. Европейската
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комисия гарантира, че националните регулаторни органи или служби имат достъп до
тази база данни.
(3) Ако при прилагането на този член
съответните държави членки не постигнат
съгласие относно държавата членка, която
има юрисдикция, Съвет ът за електронни
медии отнася без забавяне въпроса до Европейската комисия.
Чл. 19д. (1) Без да се засяга прилагането на
чл. 13 – 17 от Закона за електронната търговия,
доставчиците на платформи за споделяне на
видеоклипове предприемат подходящи мерки:
1. за защита на децата от предавания,
генерирани от потребители видеоклипове и
аудио-визуални търговски съобщения, които
може да увредят тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие,
в съответствие с чл. 17а, ал. 1 – 3;
2. за защита на аудиторията от предавания,
генерирани от потребители видеоклипове и
аудио-визуални търговски съобщения, чието
съдържание подбужда към насилие или омраза, насочени към група лица или член на
група, въз основа на някое от основанията,
посочени в чл. 21 от Хартата на основните
права на Европейския съюз;
3. за защита на аудиторията от предавания,
генерирани от потребители видеоклипове и
аудио-визуални търговски съобщения със съдържание, чието разпространение съставлява
престъпление съгласно Наказателния кодекс – публично подбуждане към извършване
на терористични престъпления, престъпления,
свързани с детска порнография, и престъпления, свързани с расизъм и ксенофобия.
(2) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове спазват изискванията,
посочени в чл. 75, ал. 1 и ал. 4 – 9 по отношение на аудио-визуалните търговски съобщения,
които организират и позиционират.
(3) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове вземат подходящи мерки
за спазване на определените в чл. 75, ал. 1
и ал. 4 – 9 изисквания за аудио-визуалните
търговски съобщения, които не организират и
позиционират, а са генерирани от потребители,
като се взема предвид ограниченият контрол,
упражняван от платформите за споделяне на
видеоклипове над тези аудио-визуални търговски съобщения.
(4) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове ясно информират потребителите на предаванията и генерираните
от потребители видеоклипове, съдържащи
аудио-визуални търговски съобщения, когато
потребителите са декларирали съгласно ал. 8,
т. 1, че тези съобщения съдържат аудио-визуални търговски съобщения, или когато този
факт е известен на доставчика.
(5) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове се задължават да спазват
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нормите на Националните етични правила
за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за
саморегулация“, включително, но не само, с
цел ефективно да се намали излагането на деца
на търговски съобщения за храни и напитки,
съдържащи хранителни съставки и вещества
с хранителен или физиологичен ефект, поспециално съдържащи мазнини, трансмастни
киселини, сол или натрий и захари, чийто
прекомерен прием в хранителния режим не
е препоръчителен.
(6) Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове определят подходящи мерки за изпълнение на целите на този
член съобразно естеството на съответното
съдържание, вредата, която то може да нанесе, характеристиките на категорията лица,
които трябва да бъдат защитени, както и
изложените на риск права и законни интереси, включително тези на доставчиците на
платформи за споделяне на видеоклипове,
и на потребителите, създали или качили
съдържанието, както и с оглед интереса на
аудиторията.
(7) Мерките по ал. 6 трябва да са приложими и пропорционални, като се взема
предвид размерът на услугата на платформата
за споделяне на видеоклипове и естеството
на предоставяната услуга. Тези мерки не могат да водят до предварителен контрол или
филтриране на качването на съдържание,
което не съответства на чл. 17 от Закона за
електронната търговия.
(8) Мерките по ал. 6 в зависимост от случая
могат да се състоят от:
1. наличие на функция за ползвателите,
които качват създадено от потребители видео,
да декларират дали това видео съдържа аудиовизуални търговски съобщения, доколкото
това им е известно или в разумна степен се
очаква да им е известно;
2. прозрачни и лесни за използване механизми за ползвателите на платформа за
споделяне на видеоклипове, чрез които да
сигнализират или да предупредят доставчика
на платформата за споделяне на видеоклипове относно посоченото в ал. 1 съдържание,
предоставяно на неговата платформа;
3. системи, чрез които доставчиците на
платформи за споделяне на видеоклипове,
разясняват на потребителите на тези платформи какви са резултатите от сигналите и
предупрежденията, посочени в т. 2;
4. системи за проверка на възрастта на
потребителите на платформи за споделяне на
видеоклипове по отношение на съдържание,
което може да увреди физическото, умственото
или моралното развитие на децата;
5. лесни за използване системи, които
позволяват на ползвателите на платформи
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за споделяне на видеоклипове да оценяват
посоченото в ал. 1 съдържание;
6. системи за родителски контрол, които
се контролират от крайните ползватели по
отношение на съдържанието, което може да
увреди физическото, умственото или моралното развитие на децата;
7. прозрачни, лесни за използване и ефективни процедури за разглеждането и вземането на решения по жалби на ползватели до
доставчика на платформа за споделяне на
видеоклипове във връзка с изпълнението на
мерките, посочени в т. 2 – 6;
8. ефективни мерки и инструменти за
медийна грамотност и повишаване на осведомеността на потребителите за тези мерки
и инструменти.
(9) Личните данни на деца, събрани или
получени по друг начин от доставчиците на
платформи за споделяне на видеоклипове
съгласно ал. 8, т. 4 и 6, не се обработват за
търговски цели като директен маркетинг,
профилиране и съобразена с поведението
реклама.
(10) Доставчиците на платформите за споделяне на видеоклипове изготвят общи условия,
които се съгласуват със Съвета за електронни
медии за съответствие с разпоредбите на този
член. Те задължително съдържат мерките по
ал. 6, с които се гарантира:
1. спазването на посочените в ал. 1 изисквания;
2. безпристрастното уреждане на споровете
между доставчиците и потребителите чрез
извънсъдебен механизъм, без да се лишават
потребителите от правната защита, осигурена
от националното право;
3. спазването на изискванията по чл. 75,
ал. 1 и ал. 4 – 9 по отношение на търговските съобщения, които не се организират
и позиционират от доставчика за платформа
за споделяне.
(11) Ако Република България упражни
свободата си да наложи на доставчиците на
платформи за споделяне на видеоклипове
мерки, които са по-подробни или по-строги
от мерките, посочени в чл. 28б, параграф 3 от
Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива
(ЕС) 2018/1808, се прилагат изискванията,
установени в приложимото право на Съюза.
(12) Насърчава се саморегулирането чрез
кодекси за поведение на Европейския съюз
съгласно чл. 4б. Доставчиците на платформи
за споделяне на видеоклипове се насърчават
да обменят най-добри практики относно кодексите за поведение в областта на съвместното
регулиране.
(13) Независимо от прилагането на този
закон от Съвета за електронни медии, потребителите на платформите за споделяне на
видеоклипове могат да защитят правата си
пред съд по отношение на доставчиците на
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платформи за споделяне на видеоклипове в
съответствие с ал. 1 и ал. 6 – 8.“
§ 21. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Съветът за електронни медии
е независим специализиран орган, който
регулира медийните услуги и услугите на
платформите за споделяне на видеоклипове в
случаите и по реда, предвидени в този закон.
(2) При осъществяване на своята дейност
Съветът за електронни медии упражнява
своите правомощия безпристрастно и прозрачно и в съответствие с целите на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС)
2018/1808, като се ръководи от интересите на
обществото, защитава свободата на словото,
независимостта на доставчиците на медийни
услуги, медийния плурализъм, културното и
езиковото многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията,
правилното функциониране на вътрешния
пазар и насърчаването на лоялна конкуренция.
(3) Съветът за електронни медии не може
да иска или да приема указания от друг орган
във връзка с упражняването на правомощията,
които са му възложени с този закон.“
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 думите „за ползване на радио- и
телевизионни услуги“ се заменят със „събирани съгласно тарифата по чл. 102, ал. 6“ и
пред тях се поставя запетая;
б) в т. 9 думите „радио- и телевизионна
дейност“ се заменят с „радиодейност“;
в) в т. 12а думите „чл. 17, ал. 2 относно
децата, чл. 17а, на споразумението по ал. 6
и критериите по ал. 5“ се заменят с „чл. 17а,
ал. 1 и Кодекса за поведение по чл. 17а, ал. 3“;
г) в т. 13 думите „радио- и телевизионни
програми“ се заменят с „радиопрограми“;
д) в т. 14 думите „радио- и телевизионен
оператор“ се заменят с „радиооператор“;
е) в т. 15 думите „радио- и телевизионна
дейност“ се заменят с „радиодейност“;
ж) в т. 16 се създава буква „д“:
„д) платформите за споделяне на видеоклипове;“
з) в т. 19 думата „издава“ се заменя с „взема
решения за издаване, изменение, отнемане,
прехвърляне и прекратяване на“;
и) създават се т. 23 и 24:
„23. предприема и насърчава предприемането на мерки и дейности, насочени към развитие на медийната грамотност в обществото;
24. осъществява надзор върху доставчиците
на платформи за споделяне на видеоклипове
за спазване изискванията на този закон, отнасящи се до тяхната дейност.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 думите „Директива 89/552/EИО
на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, форму-
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лирани в действащи закони, подзаконови и
административни актове на държавите членки,
отнасящи се до упражняване на телевизионна
дейност“ се заменят с „Директива 2010/13/
ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808“.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Съветът за електронни медии приема
рамка за ефективно съвместно регулиране
в изпълнение на чл. 4б, ал. 2 и следи за съответствието на актовете по чл. 4б, ал. 1 с
нея. Производство може да се образува и по
искане на заинтересовано лице. Образувано
производство за съответствие приключва с
решение на Съвета за електронни медии. В
случай че Съветът за електронни медии установи несъответствие с рамката, за доставчиците на медийни услуги и/или доставчиците
на платформи за споделяне на видеоклипове
не възникват задължения за спазването на
съответния акт.“
§ 23. В чл. 33, т. 2 думите „както и на
критериите по чл. 32, ал. 5 и споразумението
по чл. 32, ал. 6“ се заличават.
§ 24. В глава втора, раздел III се създава
чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Политиката за медийна грамотност съдържа мерки за развитието на умения
и знания, които позволяват на гражданите:
1. да правят информиран избор за медийното съдържание и за медийните услуги;
2. да използват медийните услуги и медийното съдържание по безопасен начин;
3. да създават медийно съдържание и да
участват отговорно, етично и ефективно в
различните форми на комуникация.
(2) Министърът на културата:
1. инициира и ръководи дейността по изготвяне на национална политика за медийна
грамотност;
2. докладва на Европейската комисия относно изпълнението на мерките за медийна
грамотност.
(3) Съветът за електронни медии работи
за развитие на медийната грамотност в сътрудничество с широк кръг заинтересовани
страни, включително с Министерството на
културата, Министерството на образованието
и науката и с други органи на публичната
власт, доставчици на медийни услуги, академични среди, организации на гражданското
общество и потребители, като:
1. участва в изготвянето на национална
политика за медийна грамотност;
2. събира информация относно участието
на доставчиците на медийни услуги и платформите за споделяне на видеоклипове в
изпълнение на политиката по т. 1, анализира
резултатите и предприема актуализиране на
политиката на всеки три години;
3. изготвя ежегоден доклад за изпълнението
на политиката като част от отчета по чл. 39.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

§ 25. В глава втора, раздел V се създават
чл. 41а и 41б:
„Чл. 41а. (1) Съветът за електронни медии
осъществява обмен на информация, необходима за прилагане на Директива 2010/13/ЕС,
изменена с Директива (ЕС) 2018/1808, с националните регулаторни органи и с Европейската
комисия, и по-специално на членове 2 – 4 – с
регулаторите на другите държави – членки на
Европейския съюз.
(2) Когато Съветът за електронни медии
бъде уведомен от доставчик на медийни услуги, попадащ под юрисдикцията на Република
България, че той ще предоставя услуга, изцяло
или предимно насочена към аудиторията на
друга държава – членка на Европейския съюз,
Съветът за електронни медии уведомява националния регулаторен орган на съответната
държава.
(3) Когато територи я на дру га държава – членка на Европейския съюз, е целева
за доставчик на медийни услуги под юрисдикцията на Република България и регулаторният орган на тази държава изпрати
искане до Съвета за електронни медии във
връзка с дейностите на доставчика, Съветът
за електронни медии прави всичко възможно
да отговори на искането в двумесечен срок
или в по-кратък срок, ако това е предвидено
в Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808.
(4) Когат о т ери т ори я та на Реп у бл и к а
България е целева за доставчик на медийни
услуги под юрисдикцията на друга държава
от Европейския съюз, Съветът за електронни
медии може да отправи искане във връзка с
дейностите на този доставчик до регулаторния
орган на съответната държава. При поискване
Съветът за електронни медии предоставя на
регулаторния орган на държавата от Европейския съюз, която има юрисдикция, всякаква
информация, която може да помогне при
разглеждането на искането.
Чл. 41б. Съвет ът за електронни медии
участва чрез свои представители в дейността
на Групата на европейските регулатори за
аудио-визуални медийни услуги (ERGA).“
§ 26. В чл. 73, ал. 1 след думите „дадено
предаване“ се добавя „или в генериран от
потребител видеоклип“.
§ 27. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Спонсорство е форма на търговско съобщение, състоящо се в принос от физическо
или юридическо лице, което не се занимава с
доставката на медийни услуги или на услуги,
свързани с платформи за споделяне на видеоклипове, или със създаване на аудио/аудиовизуални произведения, към финансирането
на медийни услуги, на услуги, свързани с
платформите за споделяне на видеоклипове,
на генерирани от потребители видеоклипове
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или на предавания, с цел популяризиране на
неговото име, търговска марка, репутация,
дейност или на неговите продукти.“
2. В ал. 4 думите „в самото предаване“
се заменят с „в предаване или генериран от
потребител видеоклип“.
§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„Търговските съобщения“ се поставя запетая
и се добавя „предоставяни от доставчиците на
медийни услуги“ и се поставя запетая.
2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене“.
3. В ал. 9, т. 1 думите „физическа или
морална вреда на децата“ се заменят с „физическото, психическото, нравственото и/или
социалното развитие на децата“.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Нивата на звука в аудио-визуалните
търговски съобщения и търговските съобщения в радиоуслуги следва да са съобразени с
единния стандарт по чл. 4б, ал. 1, т. 2.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) Търговските съобщения за алкохолни
напитки в аудио-визуални медийни услуги
по заявка, с изключение на спонсорството и
позиционирането на продукти, трябва да отговарят на критериите, предвидени в чл. 88.“
§ 29. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Доставчиците на медийни услуги изготвят като част от етичния кодекс по
чл. 4б, ал. 1, т. 3 правила по отношение на
неподходящи търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания
за храни и напитки, съдържащи хранителни
съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи
мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и
захар, чийто прекомерен прием в хранителния
режим не е препоръчителен. Правилата имат
за цел ефективно намаляване на излагането
на деца на търговски съобщения за подобни
храни и напитки, както и да се гарантира,
че тези търговски съобщения не изтъкват
положителните качества на хранителните
аспекти на такива храни и напитки.
(2) Доставчиците на медийни услуги изготвят като част от етичния кодекс по чл. 4б,
ал. 1, т. 3 правила по отношение на неподходящите аудио-визуални търговски съобщения
за алкохолни напитки. С тези правила се цели
ефективно намаляване на излагането на децата
на аудио-визуални търговски съобщения за
алкохолни напитки.“
§ 30. В чл. 82, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и на електронни
цигари и контейнери за многократно пълнене“.
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Позиционирането на продукти се разрешава, освен:
1. в новини и в актуално-публицистични
предавания, предавания по потребителски
въпроси и религиозни предавания;
2. в детски предавания;
3. в аудио-визуални медийни услуги на
обществени доставчици с изк лючение на
позициониране на продукти в кинематографични произведения, във филми и сериали,
създадени за аудио-визуални медийни услуги.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 след думата „награди“ се поставя
запетая и се добавя „настаняване, терен за
снимки“.
§ 32. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. (1) Предаванията, които съдържат
позициониране на продукти, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. тяхното съдържание и организирането
им в програмна схема при линейни услуги
или в каталог при нелинейни медийни услуги
по заявка да не бъдат повлияни по начин,
засягащ отговорността и редакционната независимост на доставчика на медийни услуги;
2. да не насърчават пряко покупката или
наемането на стоки или услуги, по-специално като рекламират изрично тези стоки или
услуги;
3. да не изтъкват неоправдано съответния
продукт;
4. аудиторията да е ясно информирана за
съществуването на позициониране на продукти
чрез подходящо обозначаване в началото и
в края на предаването, както и при подновяването на предаването след рекламна пауза,
за да се избегне евентуално объркване на
аудиторията; това изискване не се прилага
за предаване, което не е произведено или
поръчано от самия доставчик на медийни
услуги или от свързано с него лице.
(2) Във всички случаи предаванията не
трябва да включват позициониране на следните продукти:
1. цигари и други тютюневи изделия, както
и електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, или продукти на предприятия,
чиято основна дейност е производството или
продажбата на такива продукти;
2. конкретни лекарствени продукти или
медицинско лечение, които се предоставят
само по лекарско предписание в държавата
членка, под чиято юрисдикция попада доставчикът на медийни услуги.
(3) Ограниченията по ал. 2 се прилагат
само за предавания, създадени след 19 декември 2009 г.“
§ 33. В чл. 85 ал. 3 се изменя така:
„(3) При разпространение на спортни събития се допускат единични телевизионни
рекламни спотове и единични спотове за
телевизионно пазаруване. Освен при разпрос-
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транението на спортни събития, единичните
телевизионни рекламни спотове и спотове
за телевизионно пазаруване са изключение.“
§ 34. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „реклама и/или пазар“ се
заменят с „рекламен и/или телепазарен спот“.
2. В ал. 3 думите „спот за реклама и/или
телевизионен пазар“ се заменят с „рекламен
спот“ и се създава изречение второ: „Телепазарни спотове са забранени по време на
детски предавания.“
§ 35. В глава четвърта след чл. 88 наименованието „Раздел III Спонсорство“ се заличава.
§ 36. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Делът на рекламните спотове и
спотовете за телевизионен пазар в интервала
между 6,00 и 18,00 ч. не може да надхвърля 20
на сто от този интервал. Делът на рекламните
спотове и спотовете за телевизионен пазар в
интервала между 18,00 и 00,00 ч. не може да
надхвърля 20 на сто от този интервал.
(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. самопромоция и съобщения, направени
от оператора за неговите собствени програми,
предавания и допълнителни продукти, свързани с тези предавания, както и за предавания
и медийни услуги на свързани с него лица,
предоставящи медийни услуги;
2. промоция на европейски филми;
3. призиви за благотворителност и общественополезни каузи;
4. съобщения относно спонсорство;
5. позициониране на продукти;
6. неутрални елементи между редакционното съдържание и телевизионните рекламни
спотове или спотовете за телевизионно пазаруване, а също и между отделните спотове.“
§ 37. В чл. 90 ал. 3 се изменя така:
„(3) В програми на БНР и БНТ, предназначени за регионално разпространение,
общото времетраене на рекламата не може
да надхвърля 6 минути на час.“
§ 38. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Доставчиците на медийни услуги по
заявка заплащат такси, както следва:
1. за проверка редовността на документите
за първоначално вписване в публичния регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили
промени;
2. за издаване на удостоверение за вписване;
3. годишна такса за надзор.
(5) Доставчици на платформи за споделяне
на видеоклипове заплащат такси, както следва:
1. за проверка редовността на документите
за първоначално вписване в публичния регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили
промени;
2. за издаване на удостоверение за вписване;
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3. годишна такса за надзор.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Размерът на първоначалната такса по
ал. 3, т. 1 и 2, по ал. 4, т. 1 и 2 и по ал. 5,
т. 1 и 2 се определя съобразно необходимите
административни разходи на Съвета за електронни медии по подготовката и издаването
на лицензията, на регистрацията или за вписването на услугата по заявка или платформата
за споделяне на видеоклипове.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
4. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11 и се изменят така:
„(8) Размерът, сроковете и начините на заплащането на таксите по ал. 3 – 5 се определят
с Тарифа за таксите за радио- и телевизионна
дейност, одобрена от Министерския съвет.
Тарифата се внася в Министерския съвет от
министъра на културата по предложение на
Съвета за електронни медии.
(9) Таксите по ал. 3 – 5 се определят в
съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност на доставчиците на
медийни услуги, съответно на доставчиците
на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове;
2. пропорционалност по отношение на
административните разходи;
3. насърчаване на конкуренцията и на
предоставянето на нови услуги;
4. задоволяване потребностите на обществото от качествени услуги.
(10) Доставчиците на медийни услуги и
доставчиците на услуги на платформа за
споделяне на видеоклипове заплащат еднакви
такси при еднакъв по вид и обхват дейност.
(11) Приходите от таксите по ал. 3 – 5
се администрират от Съвета за електронни
медии.“
§ 39. В чл. 109 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицензиите се издават за срок до 20
години. Срокът може да бъде продължен с
решение на Съвета за електронни медии по
искане на лицензирания по реда на чл. 125.“
§ 40. В чл. 125к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 цифрата „5“ се заменя с „6“;
б) в т. 3 думата „лицензирани“ се заменя
с „български“;
в) създава се т. 6:
„6. шести раздел, който включва платформите за споделяне на видеоклипове.“
2. В ал. 4 се създава т. 5:
„5. критерия за определяне на юрисдикцията на Република България.“
3. В ал. 5:
а) създават се нови т. 2 и 3:
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„2. данни за юридическите и физическите
лица, упражняващи контрол върху управлението на доставчика на медийни услуги по
заявка;
3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците
на медийни услуги по заявка;“
б) досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8;
в) създава се т. 9:
„9. критерия за определяне на юрисдикцията
на Република България.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) В регистъра по ал. 2, т. 6 се включват
следните данни:
1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление
на юридическото лице или на физическо
лице – едноличен търговец, което осъществява услуга на платформа за споделяне на
видеоклипове след подаване на уведомление;
2. данни за юридическите и физическите
лица, упражняващи контрол върху управлението на доставчика на услуги на платформа
за споделяне на видеоклипове;
3. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците
на медийни услуги;
4. интернет адрес (URL) на платформата
за споделяне на видеоклипове;
5. териториален обхват, където това е
приложимо;
6. телефон, факс, електронен адрес, адрес
за кореспонденция и лице за контакти;
7. дата на започване на дейността;
8. критерия за определяне на юрисдикцията
на Рeпублика България.“
§ 41. В чл. 125л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „регистрираният оператор е длъжен“ се заменят с „лицензираният
и регистрираният оператор са длъжни“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Доставчик на услуги на платформа за
споделяне на видеоклипове уведомява Съвета за електронни медии за всяка промяна в
данните от уведомлeнието по чл. 125с, ал. 1 в
14-дневен срок от настъпване на промяната.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 42. В глава шеста след чл. 125п се създава
раздел VIII с чл. 125р – 125х:
„Раздел VIII
Услуги на платформи за споделяне на видеоклипове
Чл. 125р. Лицата, които имат намерение
да осъществяват услуги на платформи за
споделяне на видеоклипове, уведомяват за
това Съвета за електронни медии по реда на
чл. 125с.
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Чл. 125с. (1) Лицата по чл. 125р подават до
Съвета за електронни медии уведомление по
образец, което съдържа:
1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление
и съответния единен идентификационен код;
2. интернет адрес (URL) на платформата
за споделяне на видеоклипове;
3. териториален обхват;
4. телефон, факс, електронен адрес, адрес
за кореспонденция и лице за контакти;
5. предполагаема дата за стартиране на
дейността.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава на
български език.
(3) Към уведомлението се прилага проект
на общи условия за ползване на платформата
за видеосподеляне.
Чл. 125т. (1) Общите условия на услугите
на платформите за споделяне на видеоклипове
задължително съдържат:
1. идентификационни данни на доставчика на услуги на платформа за споделяне на
видеоклипове – наименование, седалище и
адрес на управление;
2. условия за ползване на услугите на
платформата за видеосподеляне;
3. основни права и задължения на потребителите на услугите на платформата за
споделяне на видеоклипове;
4. описание на мерките по чл. 19д, ал. 6 и 8;
5. отговорности и санкции при неизпълнение на общите условия;
6. условия и ред за ограничаване достъпа до
съдържание или до услугите на платформата
при нарушения от страна на потребителите.
(2) В случай на непълнота на уведомлението по чл. 125с, ал. 1 в 7-дневен срок от
получаването му Съветът за електронни медии писмено уведомява лицето да отстрани
непълнотите.
(3) В случай че общите условия не отговарят
на изискванията на този закон, Съветът за
електронни медии уведомява за това лицето
по чл. 125р, като дава указания и срок за
отстраняване на недостатъците.
(4) Съветът за електронни медии вписва
лицето в регистъра по чл. 125к, ал. 2, т. 6 и
съгласува общите условия в 30-дневен срок
от датата на получаване на уведомлението
или от отстраняването на непълнотите и
недостатъците по реда на ал. 2 и 3.
(5) Общите условия се публикуват на интернет страницата на доставчика на услуги
на платформи за споделяне на видеоклипове,
като се осигурява лесен, пряк и бърз достъп
до тях.
Чл. 125у. (1) Изменение на общите условия
може да бъде извършено по инициатива на
доставчика на услуги на платформа за спо-
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деляне на видеоклипове или на Съвета за
електронни медии.
(2) Изменение на общите условия по инициатива на доставчика се извършва по реда
на чл. 125с и 125т.
(3) Изменение на общите условия по инициатива на Съвета за електронни медии се
извършва с цел осигуряване на интересите
на потребителите (аудиторията). В този случай Съветът за електронни медии с решение
дава задължителни указания на доставчика
за съответните изменения.
(4) Промените в общите условия влизат
в сила след съгласуването им по реда на
чл. 127т, ал. 4.
Чл. 125ф. (1) При прекратяване осъществяването на услугите на платформа за споделяне на видеоклипове доставчикът уведомява
Съвета за електронни медии в срок 14 дни.
(2) В 14-дневен срок Съветът за електронни медии заличава доставчика в съответния
регистър.
Чл. 125х. (1) Доставчик на услуги на платформа за споделяне на видеоклипове може
да поиска писмено от Съвета за електронни
медии издаване на удостоверение за вписване
в регистъра.
(2) Съветът за електронни медии издава
удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от
постъпване на искането.“
§ 43. В чл. 126 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За нарушение на разпоредбите на чл. 7,
ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, 2 и 5, чл. 11,
чл. 12, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 16, ал. 1, чл. 17,
чл. 18, ал. 3, чл. 19а, ал. 1 и 2, чл. 19в, ал. 4 и
7, чл. 75, ал. 1, ал. 3 – 6, ал. 8 и ал. 10, чл. 78,
чл. 79, чл. 80, ал. 1, чл. 81, 82, чл. 83, ал. 1,
чл. 84, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 85, чл. 86 – 88,
чл. 89, ал. 1 и чл. 90 и 91 на доставчиците
на медийни услуги се налага имуществена
санкция от 3000 до 20 000 лв.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За нарушение на разпоредбите на
чл. 17а, ал. 1, чл. 75, ал. 7 и 9 и чл. 77 на
доставчиците на медийни услуги се налага
имуществена санкция в размер от 15 000 до
30 000 лв.“
§ 44. В чл. 126а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от 4000 до 15 000 лв.“
се заменят с „от 1000 до 7000 лв.“.
2. В ал. 4 думите „или на чл. 125л, ал. 2“
се заличават.
3. Създават се ал. 9 – 11:
„(9) При системно нарушение на закона
от доставчика на платформа за споделяне
на видеоклипове вписването в публичния
регистър по чл. 125к се заличава.
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(10) При нарушение на чл. 8в се налага
имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.
(11) При повторно нарушение по ал. 10
имуществената санкция е в двоен размер.“
§ 45. В чл. 126в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) На лице, което без уведомление предоставя услуга на платформа за споделяне
на видеок липове, се налага имуществена
санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При
повторно нарушение имуществената санкция
е в двоен размер.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 125л, ал. 2, 3, 4 и 5“ се заменят
с „на чл. 125л, ал. 2 – 4 и ал. 6“.
§ 46. В чл. 126г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове, който не изпълни в
срок решение на Етичната комисия на Сдружение „Национален съвет за саморегулация“,
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 5000 лв.“
§ 47. Създава се чл. 126д:
„Чл. 126д. За нарушение на разпоредбите
на този закон на доставчик на платформа за
споделяне на видеоклипове се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При
повторно нарушение имуществената санкция
е в двоен размер.“
§ 48. В чл. 127, ал. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „доколкото с този закон
не е установен друг ред“.
§ 49. Създават се чл. 128 и 129:
„Чл. 128. (1) Актът за установяване на административното нарушение се връчва срещу
подпис на търговеца, на законния представител
на юридическото лице или на упълномощено
от него лице.
(2) Когато е съставен в отсъствие на нарушителя, актът се изпраща:
1. на хартиен носител по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса
на управление или кореспонденция, вписан
в съответния регистър, воден от Агенцията
по вписванията, или
2. като електронен образ на хартиения носител чрез електронно съобщение, подписано
с квалифициран електронен подпис, съгласно
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронен
адрес, посочен в нормативно уреден регистър,
в който е вписан адресатът, или на адрес в
информационна система за сигурно връчване;
изпращането на електронното съобщение се
удостоверява чрез електронен времеви печат по
глава III, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014
на Европейск и я парламен т и на Съвета
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от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L
257/73 от 28 август 2014 г.) или възпроизвеждане на електронния образ на съобщението
на хартиен носител, като идентичността му
се удостоверява с подпис на служителя на
всяка страница и се прилага към преписката.
(3) Актът, изпратен по пощата, се смята
за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от търговеца, от законния
представител на юридическото лице или от
техен пълномощник или служител, определен
да получава книжа и съобщения.
(4) Актът, изпратен с електронно съобщение,
се смята за връчен, когато в 7-дневен срок
от изпращане на електронното съобщение
адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение,
активиране на електронна препратка или
изтеглянето му от информационна система
за сигурно връчване.
(5) Когато актът е връчен с обратна разписка и с електронно съобщение, за дата на
връчването се смята по-късната дата.
Чл. 129. (1) Въз основа на актовете по
чл. 128, ал. 2 председателят на Съвета за
електронни медии издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за
прекратяване на административнонаказателното производство.
(2) Препис от наказателното постановление
се връчва срещу подпис на нарушителя.“
§ 50. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 23, буква „а“:
а) в подбуква „бб“ думите „дейността по
предоставяне на аудио-визуалните медийни
услуги“ се заменят със „свързаната с предаванията дейност по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги“;
б) в подбуква „вв“ думите „дейността по
предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“ се заменят със „свързана с предаванията
дейност по предоставяне на аудио-визуалните
медийни услуги“;
в) в подбуква „гг“ думите „дейността по
предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги“ се заменят със „свързана с предаванията
дейност по предоставяне на аудио-визуалните
медийни услуги“.
2. Създават се т. 23а – 23д:
„23а. Доставчици на платформа за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на
Република България са:
а) доставчици, установени на територията
на Република България по смисъла на член
3, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2000 г. за някои правни аспекти на услугите на
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информационното общество, и по-специално
на електронната търговия на вътрешния пазар
(Директива за електронната търговия), и
б) доставчици, които не са установени на
територията на Република България съгласно
буква „а“, но се считат за установени на територията на Република България за целите
на този закон, когато доставчикът:
аа) има предприятие майка или дъщерно
предприятие, установено на територията на
Република България, или
бб) е част от група и друго предприятие
от тази група е установено на територията на
Република България.
Когато предприятието майка, дъщерното
предприятие или другите предприятия от
групата са установени в различни държави
членки, доставчикът на платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен
в държавата членка, в която е установено
неговото предприятие майка, или, ако то не
е установено в държава членка, в държавата
членка, в която е установено неговото дъщерно
предприятие, или, ако то не е установено в
държава членка, в държавата членка, в която
е установено другото предприятие от групата.
При наличието на няколко дъщерни предприятия, като всяко от тях е установено в
различна държава членка, доставчикът на
платформи за споделяне на видеоклипове се
счита за установен в държавата членка, в която първоначално е започнало своята дейност
едно от дъщерните предприятия, при условие
че то поддържа трайна и реална връзка с
икономиката на тази държава членка.
При наличието на няколко други предприятия, които са част от групата, като всяко от
тях е установено в различна държава членка,
доставчикът на платформи за споделяне на
видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която първоначално е започнало
своята дейност едно от тези предприятия,
при условие че то поддържа трайна и реална
връзка с икономиката на тази държава членка.
23б. „Предприятие майка“ е предприятие,
което контролира едно или повече дъщерни
предприятия.
23в. „Дъщерно предприятие“ е предприятие,
което се контролира от предприятие майка,
включително дъщерно предприятие на крайно
предприятие майка.
23г. „Група“ е предприятие майка, всички
негови дъщерни предприятия и всички останали предприятия, които имат икономически
и правни организационни връзки с тях.
23д. За доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, за които се счита, че
са установени на територията на България в
съответствие с т. 23а, буква „б“, се прилагат
съответно чл. 1, 2, чл. 13 – 17 и чл. 20, ал. 4
от Закона за електронната търговия.“
§ 51. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
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„5. Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември
2018 г. за изменение на Директива 2010/13/
ЕС за координирането на някои разпоредби,
установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки,
отнасящи се до предоставянето на аудиовизуа лни медийни усл у ги (Дирек тива за
аудиовизуалните медийни услуги), предвид
променящите се пазарни условия (OB, L 303/69
от 28 ноември 2018 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. В срок до 8 месеца от влизането в
сила на този закон Съветът за електронни
медии приема рамка за ефективно съвместно
регулиране съгласно чл. 32, ал. 8.
§ 53. В срок 8 месеца от влизането в сила
на този закон доставчиците на медийни услуги предоставят плановете си за действие
във връзка с непрекъснатото и постепенно
увеличаване на достъпността на предоставяните услуги за хората с увреждания по чл. 8а,
ал. 2, т. 1.
§ 54. До 19 декември 2022 г. и на всеки
три години след това Съветът за електронни
медии представя на Европейската комисия
доклад за прилагането на чл. 8а, ал. 7.
§ 55. До 19 декември 2021 г. и на всеки
две години след това Съветът за електронни
медии представя на Европейската комисия
доклад за прилагането на чл. 19, ал. 5.
§ 56. До 19 декември 2022 г. и на всеки три
години след това министърът на културата
представя на Европейската комисия доклад
по чл. 33а, ал. 2, т. 2.
§ 57. (1) В срок до 8 месеца от влизането
в сила на този закон Съветът за електронни
медии изработва съвместно с доставчиците
на медийни услуги, включително Българската
национална телевизия и Българското национално радио, и приема Кодекс за поведение
съгласно чл. 17а, ал. 3.
(2) До влизането в сила на Кодекса за поведение по ал. 1 се прилагат Критериите за
оценка на съдържание, което е неблагоприятно
или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или
социалното развитие на децата по отменената
ал. 5 на чл. 32 и последното сключено споразумение за защита на децата от съдържание,
което е неблагоприятно или създава опасност
от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
по отменената ал. 6 на чл. 32.
§ 58. В срок до два месеца от влизането
в сила на този закон Съветът за електронни медии привежда публичния регистър по
чл. 125к в съответствие с изискванията на
този закон.
§ 59. В срок до един месец от влизането
в сила на този закон Съветът за електронни
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медии утвърждава образеца на уведомление по
чл. 125с, ал. 1 и го публикува на страницата
си в интернет.
§ 60. В срок до два месеца от влизането в
сила на този закон лицата, които осъществяват
услуги на платформи за споделяне на видеоклипове, подават до Съвета за електронни
медии уведомление по чл. 125с, ал. 1.
§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9567

УКАЗ № 301
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 подпомагане на препродажбата от
и между Република България и Кралство
Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите
на закупуването и доставката на ваксина
срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина
срещ у COV ID-19, разработена от Janssen
Pharmaceutica NV, приет от 44-то Народно
събрание на 18 декември 2020 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen
Pharmaceutica NV за целите на закупуването
и доставката на ваксина срещу COVID-19
за България и на Споразумението между
Кралство Швеция и Република България за
препродажба на ваксина срещу COVID-19,
разработена от Janssen Pharmaceutica NV
Чл. 1. Ратифицира Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen
Pharmaceutica NV за целите на закупуването
и доставката на ваксина срещу COVID-19 за
България и Споразумението между Кралство
Швеция и Република България за препродажба
на ваксина срещу COVID-19, разработена от
Janssen Pharmaceutica NV.
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Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2
от Закона за международните договори на
Република България споразуменията по чл. 1
да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9619

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати
за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по културата
и медиите, както и на процедурата за избор
от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за Българската
телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за генерален
директор на Българската телеграфна агенция,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите в
Комисията по културата и медиите, както и на
процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидати за генерален
директор на Българската телеграфна агенция
1. Предложения за кандидати за генерален
директор на Българската телеграфна агенция
могат да се правят от парламентарни групи
или от народни представители. Предложенията
се внасят в писмена форма чрез председателя
на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в срок до 15 януари 2021 г.
включително.
2. Предложенията за кандидат за генерален директор на Българската телеграфна
агенция се придружават с писмени мотиви,
които аргументират добрата професионална
репутация на кандидата. Към предложенията
се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът
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притежава българско гражданство и отговаря
на изискването по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона
за Българската телеграфна агенция;
д) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че за кандидата
не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 1,
т. 4, 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция;
е) копия от трудова и/или осигурителна
книжка, които удостоверяват наличието на
професионален стаж в областта на средствата
за масова информация, съгласно изискването
на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Българската
телеграфна агенция;
ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно
приложение № 4 към решението.
3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 5 от
Закона за Българската телеграфна агенция се
установяват служебно от администрацията на
Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията за кандидати за генерален
директор на Българската телеграфна агенция
и документите към тях се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
2. Публикуването на предложенията и
документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на
личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по
културата и медиите в срок не по-късно от
три дни преди изслушването на кандидатите, становища за предложените кандидати,
включващи и въпроси, които да им бъдат
поставени по време на изслушването.
4. Средствата за масова информация могат да изпращат в Комисията по културата и
медиите въпроси към кандидатите, които да
бъдат поставени по време на изслушването в
срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз
Александър І“ № 1, Комисия по културата
и медиите, или по електронен път на адрес:
kkm@parliament.bg.
7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание в срок до три дни от получаването
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им при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
ІІІ. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите за генерален директор на
Българската телеграфна агенция се проверяват
за принадлежност към органите по чл. 1 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по културата и медиите.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
ІV. Проверка на представените документи
за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комиси ята по к улт у рата и медиите
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на съответните законови изисквания за заемане на длъжността.
2. Комисията по култ у рата и медиите
може да изисква допълнителна информация,
както от кандидатите, така и от съответния
компетентен орган.
3. До изслушването не се допускат кандидати, които не са представили документите
по раздел І, т. 2.
4. След извършване на проверката Комисията по културата и медиите изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на кандидатите
1. Комиси ята по к улт у рата и медиите
изслушва само допуснатите кандидати, като
поредността се определя съгласно списъка по
раздел ІV, т. 4.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя
на предложението – до две минути за всеки
кандидат. Представянето включва и данни за
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специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа
на кандидата.
4. На всеки кандидат се дава възможност за
лично представяне, включително за допълване
на данни от професионалната си биография и
да изложи вижданията си за развитие на Българската телеграфна агенция – до 15 минути.
5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително
и въпроси, съдържащи се в становищата по
чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание – до две
минути за всеки кандидат.
6. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 5 – до 10 минути.
7. Председателят на Комисията по културата
и медиите представя в резюме становищата и
задава въпросите, постъпили в комисията по
чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор – до две минути всяко.
8. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 7 – до 10 минути.
9. От заседанието за изслушването се изготвя
пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията по културата и медиите
изготвя и внася в Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите със
съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание. Към док лада се
прилагат списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
собствените им имена, и проект на решение
за избор на всеки кандидат.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или оттегляне на кандидатура от
вносителя не спира процедурата по отношение
на останалите кандидати.
VІ. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното
събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по култ у рата и медиите
представя на Народното събрание доклада
за проведеното изслушване на кандидатите.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за
всеки кандидат.
4. След представяне на доклада по т. 2 и на
кандидатите Народното събрание провежда
разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
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5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. В случаите, когато има няколко кандидати, гласуването се извършва по азбучен ред на
собствените им имена, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
8. В случай че двама или повече кандидати
са получили равен брой гласове, се провежда
повторно гласуване между тях.
9. В случай, че никой от кандидатите не
получи необходимите гласове, се провежда
повторно гласуване, в което участват двамата
кандидати, получили най-много гласове „за“.
10. В случаите, когато при повторното
гласуване по т. 9 никой от кандидатите не
полу чи необходимите гласове или когато
някой от кандидатите се откаже от участие
в избора преди гласуване на кандидатурата
му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема
решение за откриване на нова процедура за
избор на генерален директор на Българската
телеграфна агенция.
11. Когато няма кандидат, Народното съб
рание приема решение за откриване на нова
процедура за избор на генерален директор на
Българската телеграфна агенция от Народното
събрание.
VII. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. В срок до един месец след приключване
на процедурата за избор избраният генерален
директор на Българската телеграфна агенция
подава декларация за несъвместимост по чл. 35,
ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 2 от Закона
за Българската телеграфна агенция по образец
съгласно приложение № 5 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 генералният
директор на Българската телеграфна агенция
подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 6
към решението.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 декември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
генерален директор на Българската телеграфна агенция.
Дата: ……………….

Декларатор: ………………..
Приложение № 2
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
притежавам българско гражданство и имам
постоянен адрес на територията на Република
България.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………

Декларатор: …………………………..
Приложение № 3
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 11, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм поставен/а под запрещение;
2. не съм обявен/а в несъстоятелност
като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. не съм бил/а член на управителен или
контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата
на избора, ако са останали неудовлетворени
кредитори.
Дата: ……………….
Декларатор: ………………..
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Приложение № 4
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Дата: ……………….
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в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, като е отпаднало/възникнало
следното обстоятелство:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….

Декларатор: ………………..

9627

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Декларатор: ………………..
Приложение № 5
към Решението

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 2
от Закона за Българската телеграфна агенция
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията по чл. 11, ал. 2
от Закона за Българската телеграфна агенция.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….
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УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Андрей Димитров Техов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

9629

Декларатор: ………………..

УКАЗ № 294

Приложение № 6
към Решението

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата …………………………………
………………………..........................................................
………………………..........................................................,
ЕГН ………………..........……, л. к. № …….....………………,
изд. на …………………… от МВР ……………………………,
в качеството ми на генерален директор на
Българската телеграфна агенция

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Стоян Михайлов Михайлов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Аржентина
със седалище в гр. Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила
промяна в декларираните от мен обстоятелства

Издаден в София на 17 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и функциите на
регионалните управления на образованието
(ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. организира методическа подкрепа на
директорите на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област
при разработването на списък-образец и за
изпълнение на насоките на Националния
инспекторат по образованието;“.
2. В т. 12 думите „или на РУО“ се заменят
с „или РУО“.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. организира дейностите по изготвяне
на предложението на областта за държавния
и за допълнителния държавен план-прием,
контролира тяхното изпълнение и утвърждава
държавния и допълнителния държавен планприем за институциите по чл. 143, ал. 2, т. 1
и ал. 3, т. 1 от ЗПУО;“.
4. Точка 15 се изменя така:
„15. утвърждава за всяка година реализирания държавен прием за училищата по
чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 от ЗПУО и реализирания
допълнителен държавен прием за училищата
по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО;“.
5. Точка 16 се изменя така:
„16. определя институциите и комисиите
за организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите и състезанията
на територията на областта и осъществява
контрол;“.
6. Точка 18 се изменя така:
„18. организира провеждането на търгове
за отдаване под наем на управляваните от
РУО имоти или части от имотите – държавна
собственост, и за продажба на вещи – частна
държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника
за неговото прилагане;“.
7. В т. 19 след думите „областно ниво“ се
добавя „подготовката и“.
8. В т. 20 след думите „в областта“ се поставя точка и запетая и се добавя „осъществява контрол и подпомага методически
директора на приемащото училище при записването на ученик в риск от отпадане за
продължаване на мерките за предотвратяване
на отпадането на преместения ученик поради
отсъствия по неуважителни причини“.
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9. В т. 27 думите „,определя реда на провеждането им, назначава комисия за организацията и провеждането на конкурсите“
се заличават.
10. Точка 29 се изменя така:
„29. сключва допълнителните споразумения
към трудовите договори на директорите на
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващо образование, на държавните
училища по чл. 43, т. 1 и 3 от ЗПУО, Държавния
логопедичен център и Националния дворец на
децата; в случаи на изменение на работната
им заплата допълнително споразумение се
подписва след съгласуване с финансиращия
орган, когато институцията не е на делегиран
бюджет;“.
11. Точка 30 се изменя така:
„30. разрешава ползването на отпуск на
директорите на регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните училища по чл. 43,
т. 1 и 3 от ЗПУО, Държавния логопедичен
център, Националния дворец на децата, както
и до 32 дни на държавните служители в РУО;“.
12. В т. 31 думите „временно изпълняване
на длъжността „директор“ се заменят с думите
„заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ“.
13. Точка 33 се изменя така:
„33. командирова след одобрен мотивиран
доклад за всяка отделна командировка директорите на общинските училища, държавните
неспециализирани училища, държавните и
общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа
за личностно развитие – самостоятелните
ученически общежития и астрономическите
обсерватории и планетариу ми, регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, Държавни я
логопедичен център и Националния дворец
на децата и одобрява след изтичане на всяко тримесечие писмен отчет за разходите
за командировки; командирова и одобрява
писмен отчет за разходите за командировки
на служителите от РУО;“.
14. Точка 34 се изменя така:
„34. предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно
правоотношение от РУО и на директорите на
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование, Държавния
логопедичен център, Националния дворец на
децата и на държавните специални училища;“.
15. Точка 45 се изменя така:
„45. съгласува мотивираното предложение
на директора на училището до министъра на
образованието и науката в случаите по чл. 61,
ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, приета с Поста-
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новление № 219 на Министерския съвет от
2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.);“.
16. В т. 49 думите „на учебниците в училище“ се заменят със „за прилагане в училище на
проектите на учебници и учебни комплекти“.
17. Точка 50 се изменя така:
„50. контролира директорите на училищата
за дейността им по осигуряване, опазване и
възстановяване на учебниците, предоставени
за безвъзмездно ползване със срок над една
учебна година, и на учебниците, предоставени
за ползване по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от ПМС
№ 79 от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници
и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.);“.
18. Създава се нова т. 54:
„54. дава становище за училищните проекти
за иновации при кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища;
планира, организира и контролира дейностите
по мониторинга на иновативната дейност в
училищата от областта и дава становище за
резултатите от иновативния процес;“.
19. Създава се нова т. 55:
„55. осъществява контрол върху дейността
на училищните настоятелства за спазване
разпоредбите на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;“.
20. Създава се т. 56:
„56. съгласува разпореждането с имуществото на настоятелството при ликвидацията му, при преобразуване или закриване на
училището, детската градина или центъра за
подкрепа на личностното развитие;“.
21. Досегашните т. 54 и 55 стават съответно
т. 57 и 58.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Като териториална администрация
за управление и контрол на системата на
предучилищното и училищното образование
РУО контролират изпълнението на провежданата държавна политика и на постигнатите
резултати. РУО осъществяват и методическа
подкрепа на детските градини, училищата,
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование и центровете
за подкрепа за личностно развитие в съответната област.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. насоките и препоръките от инспектирането на детските градини и училищата.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 10 и 11 думите „управления по“
се заменят с „управления на“.
§ 4. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „а“ накрая се добавят думите
„и подпомага осъществяването на контролната
дейност на РУО“.
2. В т. 2:
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а) буква „в“ се изменя така:
„в) поддържа и съхранява трудовите досиета на директорите на общинските училища,
държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална
образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелните
ученически общежития и астрономическите
обсерватории и планетариуми, регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за РУО в област
София-град – и на директорите на Държавния
логопедичен център и на Националния дворец
на децата, изготвя заповеди за отпуск, отчита
размера на ползвания и оставащия отпуск,
води регистър/дневник на получените копия
на болничните листове, издадени на директорите на образователните институции, по
писмено искане издава и заверява документи,
удостоверяващи факти, свързани с трудовото
правоотношение, включително документи за
трудов стаж и за пенсиониране;“
б) буква „г“ се изменя така:
„г) организира провеждането и участва
в конкурси по реда на КТ за директори на
институции по буква „в“; участва в организирането и провеждането на конкурси по реда
на Закона за държавния служител;“
в) буква „з“ се изменя така:
„з) обработва заповеди за командировки
в страната на служителите от РУО и на директорите на институциите по чл. 3, ал. 2,
т. 33, както и на отчетите за разходите за
командировки и ги представя за подпис на
началника на РУО;“.
3. В т. 4, буква „д“ след думата „становища“
се добавя „по компетентност“.
§ 5. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. идентифицира потребности, организира
и координира на областно ниво формите за
квалификация и методически дейности за
педагогическите специалисти и обобщава
информация за квалификацията на педагогическите специалисти;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. подпомага организирането и провеждането на ученически състезания и олимпиади
на областно и национално ниво;“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. подготвя предложения за откриване,
преобразуване и закриване на държавни и
общински училища и на ЦСОП след извършване на проверка;“.
4. Точки 15 и 16 се отменят.
§ 6. В чл. 16, ал. 2 думите „след становище на компетентната дирекция в МОН“ се
заличават.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Контролната дейност на РУО се
осъществява чрез тематични проверки, текущи
проверки и мониторинг, които се включват в
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плана по чл. 16, ал. 1, и последващи проверки
и проверки по жалби и сигнали.
(2) Тематичните проверки представляват
изследване на определен елемент от управлението на образователната институция, на
протичащите процеси, на изпълнението на
функциите и постигнатите резултати, за определяне на съответствието с предварително
поставените цели, чрез събиране, обработване,
систематизиране, анализиране и оценка на
информацията и ефективна обратна връзка.
Чрез тематични проверки се проверява и
изпълнението на постигнатите резултати от
провежданата държавна политика по определени от министъра на образованието и науката
приоритетни области.
(3) Текущите проверки се осъществяват
едновременно с протичащата дейност или по
осъществени дейности в образователната институция и целят откриване и предотвратяване
на нарушения и отклонения от планираните
действия и срокове и от изискванията на
действащата нормативна уредба. В плана по
чл. 16, ал. 1 се включва текуща проверка за
съответствието на отразената в списък-образеца информация за образователната институция
и организацията на образователния процес
за учебната година с нормативната уредба,
която може да се осъществява в процеса на
въвеждане на информацията и/или след утвърждаването на списъка.
(4) Мониторингът е форма на контрол,
осъществяван от РУО, когато това е регламентирано в национална програма или проект
в системата на предучилищното и училищното образование, и има за цел да установи
постигането на заложените в тях очаквани
резултати. Мониторинг се осъществява също
за проследяване и системно набиране и анализ
на информация за процеси, дейности и резултатите от тях в образователните институции с
цел вземане на решения за подобряване функционирането и постиженията на системата на
предучилищното и училищното образование.
(5) Последващата проверка има за цел
да установи изпълнението на дадени препорък и и за дъл ж и телни п редписани я от
извършени предишни проверки. Последващи
проверки могат да бъдат вк лючени в плана
по чл. 16, ал. 1.
(6) При постъпили в РУО или препратени по компетентност жалби и сигнали
се предприемат действия за изпълнение на
задълженията по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Регионалното управление на образованието осъществява контролната си дейност и
чрез тематични и текущи проверки, проверки
по жалби и сигнали и мониторинг, възложени
от МОН, извън плана по чл. 16, ал. 1.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) За извършване на контролна
дейност в институция от системата на предучилищното и училищното образование на-
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чалникът на РУО определя със заповед един
или няколко служители.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват обект
и предмет на контрола, вид на контролната
дейност по чл. 17, цел и/или задачи, срок
за тяхното изпълнение, срок за изготвяне
на констативен протокол или карта за мониторинг и срок за изготвяне на доклад до
началника на РУО.
(3) За всяка тематична проверка и за мониторинг извън този по национални програми и
проекти началникът на РУО утвърждава със
заповедта по ал. 1 цел, критерии и индикатори
с фокус към резултата.
(4) За осъществената проверка или мониторинг се съставя констативен протокол,
съответно карта за мониторинг в два екземпляра. Констативният протокол или картата за
мониторинг се завежда в деловодната система
на РУО и в проверената институция.
(5) За констатираните нарушения в случаите
по чл. 19, ал. 1 се прилагат копия на документи
към констативния протокол или картата за
мониторинг, удостоверяващи нарушението.
(6) В зависимост от вида и предмета на
контролната дейност по преценка на началника на РУО тя може да включва или да се
извърши чрез проверка на документи, изискани
от директора на проверяваната институция,
и/или проверка на документи и информация,
достъпна в електронна среда.
(7) За осъществената контролна дейност
проверяващите експерти изготвят доклад до
началника на РУО, който съдържа анализ
на резултатите, обобщени изводи, конкретни
препоръки и/или предложения, включително
предложение за задължителни предписания
в случаите по чл. 19, ал. 1.“
§ 9. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) За отстраняване, преустановяване и/или предотвратяване на последиците
от констатирани нарушения в резултат на
осъществения контрол, както и в случаите
по чл. 274, ал. 5, т. 4, буква „а“ и буква „в“ от
ЗПУО началникът на РУО със заповед дава
задължителни предписания на директора на
проверената институция.
(2) При констатирано в резултат на осъществения контрол несъответствие или неизпълнение на изискванията на нормативната
уредба или ако дейността на проверяваната
институция се нуждае от подобряване, проверяващите експерти дават препоръки как да бъде
отстранено несъответствието или изпълнено
нормативното изискване, съответно как да се
подобри дейността, предлагат осъществяване
на методическа подкрепа или други мерки
за подпомагане на проверената институция
съобразно функциите на РУО.
(3) Заповедта за задължителни предписания по ал. 1 съдържа указания със срок за
изпълнението им и срок за представяне на
доклад до началника на РУО за изпълнението
с приложени към него доказателства.
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(4) При констатирани нарушения или неизпълнение на задължителните предписания от
директорите на общинските детски градини
и центрове за подкрепа за личностно развитие началникът на РУО уведомява кмета на
съответната община.
(5) Началникът на РУО организира осъществяването на последващи проверки по
изпълнение на задължителните предписания.
(6) Когато контролът за изпълнение на
задължителните предписания се осъществява чрез анализ на внесения от директора на
проверената институция доклад и на приложените към него документи, удостоверяващи
изпълнението на дадените задъл ж ителни
предписания, и/или други документи и информация, достъпни в електронна среда, за
последващата проверка се изготвя доклад до
началника на РУО.
(7) Препоръките по ал. 2 се вписват в
констативния протокол или в картата за мониторинг, а предложенията за осъществяване
на методическа подкрепа и на други мерки
съобразно функциите на РУО се дават в доклада по чл. 18, ал. 7.“
§ 10. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Регионалното управление на
образованието осъщест вява мет оди ческа
подкрепа на детските градини, училищата,
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование и центровете
за подкрепа за личностно развитие, която се
включва в плана по чл. 16, ал. 1.
(2) Методическата подкрепа се осъществява чрез:
1. педагогически ситуации и учебни часове,
като експертите по учебни предмети, по предучилищно и по начално образование, както
и експертите по професионално образование
съобразно придобитата си професионална квалификация определят темите, институциите
и педагогическите специалисти;
2. дейности, свързани с подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците,
като експертите по приобщаващо образование
определят темите, институциите и педагогическите специалисти;
3. дейности, свързани с организацията,
контрола и управлението на образователната
институция, като експертите по организация
на средното образование определят темите,
институциите и педагогическите специалисти;
4. консултации, организиране на обучения,
споделяне на добри практики или други организационни форми.
(3) При необходимост методическата подкрепа се осъществява и извън утвърдения
годишен план по чл. 16, ал. 1.
(4) За резултатите от осъществената методическа подкрепа се изготвя доклад до
началника на РУО, който при необходимост
съдържа конкретни предложения и/или препоръки.
(5) При извършването на проверки по
чл. 17, ал. 2 контролът се съчетава с методи-
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ческа подкрепа. По преценка на началника на
РУО съчетаването на контрола с методическа
подкрепа се прилага при осъществяването и
на други тематични проверки.“
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В експертните комисии по
чл. 3, ал. 2, т. 36 освен служители на РУО
се включва и представител на Агенцията за
социално подпомагане, а в случаите по чл. 67,
ал. 2 от ЗПУО – и на съответната община.
(2) Директорът на детската градина или
на училището внася в РУО постъпилите заявления на родители за обучението на децата
им в самостоятелна организация на предучилищното образование или на учениците в
самостоятелна форма на обучение, с приложените към тях документи, в срок до 10 дни
преди началото на предстоящата учебна година
или преди началото на втория учебен срок, а
за деца от детските градини – целогодишно.
(3) Към предложенията на директорите по
ал. 2 се прилагат:
1. заявленията по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО от
родителите с мотиви за избор на самостоятелна форма на обучение;
2. документите по чл. 18, ал. 3, т. 3 и 4 от
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) или училищният учебен план по чл. 112, ал. 4 от ЗПУО;
3. декларация от родителите за осигурените
условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното
образование.
(4) Експертната комисия по ал. 1 провежда
заседание в едномесечен срок от постъпването
на предложението, като взема решение след
оценка на приложените документи. По преценка експертната комисия може да проведе
събеседване както с детето или ученика, така
и с родителите относно мотивите за избора
на формата на организация или на обучение,
както и по повод начина и условията, при
които ще бъде осъществено.
(5) В случай на непредставяне на някои
от документите по ал. 3 експертната комисия
уведомява писмено родителите и определя
срок до 5 работни дни за представянето им.
(6) Експертната комисия по ал. 1 може да
осъществи и посещение в дома на детето или
на ученика за установяване на достоверността
на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 3
за провеждане на обучението.
(7) Експертната комисия взема решение
с обикновено мнозинство, което отразява в
протокол, и с доклад предлага на началника
на РУО да:
1. одобри включването на дете в самостоятелна организация по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
или на ученик в самостоятелна форма на
обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;
2. откаже включването на дете в самостоятелна организация по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
или на ученик в самостоятелна форма на
обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
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(8) Експертната комисия предлага на началника на РУО да откаже включването на дете
в самостоятелна организация или на ученик
в самостоятелна форма на обучение, когато:
1. не представи някой от документите по
ал. 3 в срока по ал. 5;
2. не е доказано наличие на среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото
и психическото му здраве и благополучие,
и за обучение, а в резултат на проведеното
събеседване или при проверката на място е
установено деклариране на неверни обстоятелства;
3. представената програма за включването на дете в самостоятелна организация на
предучилищното образование не гарантира
постигането на някоя от целите по чл. 5 от
ЗПУО;
4. избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето или ученика.
(9) В тридневен срок от получаването на
доклада началникът на РУО издава заповед,
която изпраща до родителя и до директора
на детската градина или училището.
(10) Експертната комисия осъществява
контрол в края на учебното време по чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование или в края на всеки
учебен срок за провеждането и организацията на обучението на децата и на учениците
в съответствие с изискванията на ЗПУО и
подзаконовите актове по прилагането му.“
§ 12. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. В ситуация на извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1 от Закона
за здравето и въведени със заповед временни
противоепидемични мерки от министъра на
здравеопазването на територията на страната
или за отделна област или със заповед на директора на регионалната здравна инспекция
за съответната област заявленията по чл. 12,
ал. 2 от ЗПУО се приемат извън определените
в чл. 21, ал. 4 срокове, като комисията по
чл. 3, ал. 2, т. 36 заседава най-малко веднъж
месечно.“
§ 13. В чл. 22 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 14. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) В РУО се поддържа документация, която може да се обработва и в електронна деловодна система, за регистриране на:
1. входяща и изходяща кореспонденция;
2. заповедите на началника на РУО с класьор към нея;
3. констативните протоколи с приложенията
към тях и копие от заповедта за задължителни
предписания до директорите, ако са дадени;
4. болнични листове на служители от РУО
и на директорите на общинските училища,
държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална
образователна подкрепа, центровете за подкре-
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па за личностно развитие – самостоятелните
ученически общежития и астрономическите
обсерватории и планетариуми, регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за РУО в област
София-град – и на директорите на Държавния логопедичен център и на Националния
дворец на децата.
(2) В РУО се съхранява следната документация:
1. годишен план и годишен отчет;
2. документация от държавни зрелостни
изпити, национални външни оценявания,
изпити за проверка на способностите;
3. трудовите досиета на служителите в РУО
и на директорите на общинските училища,
д ържа вни т е неспец иа л изи ра ни у чи л ища,
държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелните у ченическ и общеж ити я и
астрономическите обсерватории и планетариуми, регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование,
а за РУО в област София-град – и на директорите на Държавния логопедичен център и
Националния дворец на децата; в трудовите
досиета се съхраняват копия на издадените
им болнични листове;
4. протоколи за унищожени печати, с изключение на печатите с държавен герб, на
закрити държавни, общински, частни училища;
5. ревизии и одити;
6. друга документация, определена в нормативните актове.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се съхраняват при условията и по реда на Закона за
Националния архивен фонд и на Закона за
електронното управление.
(4) В РУО се внедрява и поддържа административна информационна система, интегрирана с информационната система на МОН.“
§ 15. Приложението към чл. 7, ал. 2 се
изменя, както следва:
„1. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Благоевград със седалище Благоевград – 23, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
2. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Бургас
със седалище Бургас – 25, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
3. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Варна
със седалище Варна – 25, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
4. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Велико
Търново със седалище Велико Търново – 21,
в т.ч.: началник на РУО – 1.
5. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Видин
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със седалище Видин – 18, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
6. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Враца
със седалище Враца – 20, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
7. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Габрово
със седалище Габрово – 18, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
8. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Добрич
със седалище Добрич – 20, в т.ч.: началник
на РУО – 1;
9. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Кърджали със седалище Кърджали – 21, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
10. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Кюстендил със седалище Кюстендил – 19, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
11. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Ловеч
със седалище Ловеч – 19, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
12. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Монтана
със седалище Монтана – 20, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
13. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Пазарджик със седалище Пазарджик – 22, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
14. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Перник
със седалище Перник – 19, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
15. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Плевен
със седалище Плевен – 21, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
16. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Пловдив
със седалище Пловдив – 32, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
17. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Разград
със седалище Разград – 19, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
18. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Русе
със седалище Русе – 21, в т.ч.: началник на
РУО – 1.
19. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Силистра със седалище Силистра – 19, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
20. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Сливен
със седалище Сливен – 21, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
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21. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Смолян
със седалище Смолян – 19, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
22. Численост на персонала в Регионално управление на образованието в област
София-град със седалище София – 43, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
23. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област София област със седалище София – 22, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
24. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Стара
Загора със седалище Стара Загора – 24, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
25. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Търговище със седалище Търговище – 20, в т.ч.:
началник на РУО – 1.
26. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Хасково
със седалище Хасково – 21, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
27. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Шумен
със седалище Шумен – 21, в т.ч.: началник
на РУО – 1.
28. Численост на персонала в Регионално
управление на образованието в област Ямбол
със седалище Ямбол – 19, в т.ч.: началник на
РУО – 1.“
Министър:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за
извършване на индивидуален дозиметричен
контрол на лицата, работещи с източници на
йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 91 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. лицата, участващи в планирано повишено облъчване.“
2. В ал. 2 думите „и вида на източниците
на йонизиращи лъчения“ се заменят с „вида
на източниците на йонизиращи лъчения и
категоризация на професионално облъчените
лица по реда на Наредбата за радиационна
защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г.)“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органите на държавния здравен контрол правят преглед на категоризацията на
професионално облъчените лица по ал. 2 и
при необходимост дават указания относно
необходимостта от извършване на индивидуален дозиметричен контрол.“
§ 2. В чл. 3, т. 3 след думата „инцидентно“
се добавя „и аварийно“.
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§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „на база на
анализ на пътищата на облъчване и в съответствие с Наредбата за радиационна защита“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 4. В чл. 5 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Лабораториите по ал. 1 участват в
меж д улаборат орн и с ра внен и я на й-ма л ко
веднъж на 3 години, като резултатите от тях
се предоставят на Националния център по
радиобиология и радиационна защита.
(3) Лабораториите, извършващи дейността
по ал. 1, регистрират резултатите от индивидуалния дозиметричен контрол на лицата,
работещи с източници на йонизиращи лъчения, и изпращат протокол с резултатите до
предприятията не по-късно от 15 дни след
обработване на индивидуалните средства за
измерване.
(4) Резултатите от индивидуалния дозиметричен контрол по ал. 3 се изпращат в регистъра по чл. 71, ал. 1 от Закона за здравето по
реда на наредбата по чл. 71, ал. 2 от Закона
за здравето.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „персонала“ се заменя с
„професионално облъчените лица“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 6. В чл. 9, ал. 3 думите „(дозиметричните
филми и файлове)“ се заличават.
§ 7. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Индивидуалният дозиметричен контрол на професионално облъчваните лица,
категоризирани по реда на Наредбата за
ра д и а ц ион на з а щ и т а в к ат ег ори я Б, с е
провежда, за да потвърди, че тези лица са
категоризирани правилно, и се осъществява
винаги когато това се изисква от органите
на държавния здравен контрол.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Наредба за
основните норми за радиационна защита“ се
заменят с „Наредбата за радиационна защита“;
б) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. персонален дозов еквивалент Hp (10) – за
оценка на ефективната доза;
2. персонален дозов еквивалент Hp (0,07) – за
оценка на еквивалентната доза за крайници
и кожа;
3. персонален дозов еквивалент Hp(0,07) – за
оценка на еквивалентната доза за очна леща.“
2. В ал. 4 думите „и очната леща“ се заличават.
3. В ал. 5 думата „уточняване“ се заменя
с „оценка“.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Нивата на персоналните дозови еквиваленти Нp (10) за всяко отделно
измерване са:
1. ниво на регистрация – 0,10 mSv за рентгенови и гама-лъчения с енергия, по-малка
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от 0,2 MeV; 0,20 mSv за гама-, бета-лъчения
и неутрони;
2. ниво на обследване – 6 mSv.
(2) Нивото на регистрация на персоналния
дозов еквивалент за кожа Hp (0,07) и за очна
леща Hp (3) са съответното минимално ниво
на откриване на системата за измерване.
(3) Нивото на обследване на персоналния
дозов еквивалент за кожа Hp (0,07) и за очна
леща Hp (3) са съответно 150 mSv и 6 mSv.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дозиметрите за индивидуален дозиметричен контрол на външно облъчване трябва
да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 2
от Наредбата за радиационна защита.“
2. В ал. 3 думите „за съответствие с изискванията по ал. 2“ се заличават.
§ 11. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) При измерване на облъчването на
очите персоналният дозиметър за Нp (3) се
носи близо до очите – на слепоочието или
между очите. Допуска се оценка на дозата
според данните от дозиметъра за Нp (0,07) или
Нp (10). Оценката на дозата в този случай се
базира на препоръките на Международната
комисия по радиационна защита (МКРЗ) или
Международната агенция по атомна енергия.
При всички случаи се вземат предвид видът на
лъчението, неговата енергия и посока, както
и характеристиките на полето.“
§ 12. В чл. 18 след думата „периодичност“
се добавя „съобразно категорията на професионално облъченото лице съгласно чл. 63 от
Наредбата за радиационна защита“.
§ 13. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Оценката на дозата се извършва само
от показанията на основния дозиметър.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Числените стойности на получените
дози от външно и вътрешно облъчване при
нормални условия и при радиационни инциденти или аварии се попълват от отговорника
по радиационна защита, определен със заповед
на ръководителя на предприятието в радиационен паспорт съгласно приложение № 8
към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 11 за здравни
норми и изисквания при работа в среда на
йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 91 от 2018 г.).
(3) Радиационният паспорт е личен и не
може да бъде прехвърлян на други лица.“
§ 15. В чл. 26 думите „Международната
комисия по радиационна защита (МКРЗ)“ се
заменят с „МКРЗ“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Оценката на индивидуалната ефективна
доза на работниците, получена от облъчване
от радон, се извършва по реда на ал. 1, т. 3.
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(3) За работни места, където обемната активност на радон продължава да надвишава
300 Bq.m -3 въпреки предприетите мерки и
действия за оптимизация на радиационната
защита, предприятията извършват оценка
на индивидуалната ефективна доза на работниците.
(4) В случаите, когато индивидуалната
ефективна доза на работника, дължаща се
на облъчване от радон, надвишава 6 mSv за
период от една година, работникът се третира
като професионално облъчено лице.“
§ 17. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:
„(3) Периодичността на контрола се установява така, че да не се пропускат постъпвания,
обуславящи годишна дози, по-големи от 5 %
от границите на годишна еквивалентна и
ефективна доза.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Контролните
нива“ се заменят с „Нивата“;
б) в т. 3 думата „производно“ се заменя с
„контролно“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Нивото за регистрация на индивидуални дози от вътрешно облъчване се определя от
дозиметричната лаборатория със съдействието
на предприятието при следните изисквания:
1. ниво за регистрация е оценена доза от
всеки период на мониторинг с периодичност,
определена съгласно чл. 29;
2. сумата от определното ниво за регистрация за всички периоди на мониторинг през
годината и за всички радионуклиди не трябва
да надхвърля 1 mSv.
(3) Ниво за обследване е стойност на дозата
от един период на мониторинг, която съответства на очаквана ефективна доза 6 mSv.“
3. В ал. 4 думата „Производно“ се заменя
с „Контролно“.
§ 20. В чл. 34, ал. 1 думите „1 mSv“ се
заменят с „нивото за регистрация съгласно
чл. 33, ал. 2“.
§ 21. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на „Допълнителна
разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се създават т. 5 и 6:
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„5. „Лице, работещо с източник на йонизиращо лъчение“ е професионално облъчвано
лице по смисъла на т. 33 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за радиационна
защита.
6. „Ниво на обследване“ е нивото на индивидуалния дозов еквивалент, при достигане на
което се предприемат действия за проверка на
обстоятелствата на работното място в обекта,
довели до достигането му.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат изисквания
на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета
от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу
опасностите, произтичащи от излагане на
йонизиращо лъчение, и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/
Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
(ОВ, L 13, 17.01.2014 г.).“
§ 22. Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2
се отменя.
§ 23. Навсякъде в наредбата думите „постъпление“, „постъпления“, „постъплението“
и „постъпленията“ се заменят съответно с
„постъпване“, „постъпвания“, „постъпването“
и „постъпванията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В приложение № 8 към чл. 16, ал. 1
на Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми
и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.; изм.,
бр. 25 от 2019 г.) в образеца на радиационен
паспорт на работещ в среда на йонизиращи
лъчения от категория А думите:
„Име и длъжност на лицето, издало радиационния паспорт:
.............................................................................
Подпис и печат .............................................. “
се заменят със:
„Име и длъжност на лицето, издало радиационния паспорт:
.............................................................................
Дата: …………………… Подпис и печат ............ “
§ 25. Издадените към момента на влизането
в сила на тази наредба радиационни паспорти
на работещи в среда на йонизиращи лъчения
запазват валидността си.
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Министър:
Костадин Ангелов
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