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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и
98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и
97 от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г., бр. 94 и 102
от 2018 г., бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г.
и бр. 88 и 107 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „територията на
страната се разделя на“ се заменят със „се
образуват“.
§ 2. Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън
страната
Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
1. където има дипломатическо или консулско представителство;
2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко
от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16,
ал. 1; при избори за членове на Европейския
парламент от Република България такива
секции се образуват само в държави – членки
на Европейския съюз;
3. в местата, в които на проведени до
5 години преди изборния ден избори е имало
образувана поне една избирателна секция, в
която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от
Централната избирателна комисия не по-късно
от 50 дни преди изборния ден; при избори за
членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само
в държави – членки на Европейския съюз;
4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка
на ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства въз основа на
общия брой подадени заявления или на общия
брой на гласувалите на предходни избори,
включително и когато броят на подадените
заявления за определено място е по-малък

от 40; при избори за членове на Европейския
парламент от Република България такива
секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; ръководителите на
дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат
мотивирано предложение до Централната
избирателна комисия не по-късно от 22 дни
преди изборния ден.“
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава изречение
пето: „Устройствата за машинното гласуване се
съхраняват при условия и по ред, определени
с решение на Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответната община
по настоящия адрес на лицето“ се заменят
с „Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството“ и се създават изречения
трето и четвърто: „В електронното заявление
избирателят вписва имената си по документ
за самоличност, вида и номера на документа
за самоличност, датата, мястото и органа на
издаването, единния си граждански номер,
сравнява постоянния и настоящия си адрес
и посочва телефонен номер, като подпис не
се изисква. Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
извършва проверка на данните в постъпилите
електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Изречение първо се прилага съответно и
за електронните заявления, подадени през
интернет страницата на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“.“
§ 5. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
електронното заявление не се изисква подпис.“
2. В ал. 3 думите „и се прилага копие от
документ на ТЕЛК (НЕЛК)“ се заличават.
3. Създава се ал. 3а:
„(3а) Органът по чл. 23, ал. 1 установява
наличието на трайно увреждане на избирателя,
което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:
1. служебно, като вътрешна електронна
административна услуга по реда на Закона
за електронното управление;
2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК),
когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.“
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията се състои от 15 членове,
включително председател, заместник-пред-
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седатели и секретар, които се предлагат
от парламентарно представените партии и
коалиции.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Централната избирателна комисия се
назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, въз основа на
предложение на парламентарно представените
партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента
на републиката.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 6, изречение първо думите „народните представители и парламентарните групи“
се заменят с „парламентарно представените
партии и коалиции“, а в изречение второ
думите „народен представител или парламентарна група“ се заменят с „парламентарно
представена партия или коалиция“.
5. В ал. 7 думата „избрани“ се заменя с
„назначени“, а думите „парламентарна група
или от народни представители от една и съща
парламентарна група“ се заменят с „парламентарно представена партия или коалиция“.
6. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя „като се използва методът на най-големия
остатък“, създава се ново изречение второ:
„Партиите и коалициите с равни остатъци
попълват незаетите места, като се започне
от най-малката парламентарно представена
партия или коалиция.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
7. В ал. 9 думите „и партиите и коалициите,
които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент,
но не са парламентарно представени“ се
заличават.
§ 7. Член 47 се изменя така:
„Публични консултации
Чл. 47. (1) При провеждане на консултации
те по чл. 46, ал. 4 парламентарно представените партии и коалиции представят пред
президента на републиката:
1. мотивирано писмено предложение за
състав на Централната избирателна комисия,
което съдържа имената на предложените
лица, единен граждански номер, длъжност
в комисията, образование, специалност и
партията или коалицията, която ги предлага,
както и декларации за съгласие на лицата да
бъдат предложени и декларации от лицата по
чл. 50, ал. 3, т. 1;
2. копие от удостоверението за актуално
правно състояние на партията към датата на
провеждане на консултациите или от решението за образуване на коалицията, с което
се удостоверяват пълномощията на лицата,
представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи
партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
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(2) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва
от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът
е подписан с особено мнение, се прилагат
мотивите на участниците.“
§ 8. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „Изборът, съответно“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „избира, съответно“ се
заличават.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10, буква „б“ накрая се добавя „както и на инициативните комитети за участие
в изборите за народни представители извън
страната“;
б) в т. 11 накрая се добавя „както и на
инициативен комитет за участие в изборите
за народни представители извън страната,
когато независимият кандидат не е подкрепен
от необходимия брой избиратели съгласно
чл. 257, ал. 1“;
в) създава се т. 12а:
„12а. регистрира и обявява кандидатските
листи на партиите, коалициите и инициативните комитети извън страната при избори за
народни представители;“
г) в т. 13 се създават букви „г“ и „д“:
„г) инициативните комитети за участие
в изборите за народни представители извън
страната;
д) кандидатските листи за народни представители извън страната на партиите, коалициите и инициативните комитети;“
д) в т. 20 след думата „(райони)“ се добавя
„в страната“;
е) в т. 21 преди думите „при избори за
народни представители“ се добавя „както и
на независимите кандидати извън страната“;
ж) създава се т. 34:
„34. определя условията и реда за видеонаблюдението на преброяването на гласовете
в секционните избирателни комисии; техническото осигуряване на видеонаблюдението
се извършва от Министерския съвет;“.
2. В ал. 3 думата „кодекса“ се заменя със
„закон“.
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след числото
„12“ се добавя „12а“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Решенията на Централната избирателна
комисия, извън случаите по ал. 1, може да се
обжалват пред съответния административен
съд в тридневен срок от обявяването им.
Съдът разглежда жалбата и се произнася с
решение в тридневен срок от получаването є
с призоваване на жалбоподателя, Централната
избирателна комисия и заинтересованите лица.
Решението на съда се обявява незабавно и може
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да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
Върховният административен съд разглежда
жалбата по реда на ал. 3.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „При“ се добавя „издаване на
общите административни актове и“.
§ 11. В чл. 59, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„с изключение на многомандатния изборен
район извън страната“.
§ 12. В чл. 60, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат
избрани с техните кандидатски листи членове
на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
§ 13. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. В ал. 7, изречение първо думите „и
партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на
Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
§ 14. В чл. 72, ал. 1, т. 26 накрая се добавя „и техническите носители от камерите за
видеонаблюдение“.
§ 15. В чл. 75, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат
избрани с техните кандидатски листи членове
на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
§ 16. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. В ал. 7, изречение първо думите „и
партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на
Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
§ 17. В чл. 87, ал. 1, т. 32 накрая се добавя
„и техническите носители от камерите за
видеонаблюдение“.
§ 18. В чл. 91, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат
избрани с техните кандидатски листи членове
на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинеи 7 и 8 се отменят.
2. В ал. 9 думите „и партиите и коалициите,
които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент,
но не са парламентарно представени“ се
заличават.
§ 20. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „и
партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на
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Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“
се заличават.
2. В ал. 6 думите „и на партиите и коа
лиц ии т е, кои т о имат избра ни с т ех ни т е
кандидатски листи членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „и партиите и коалициите,
които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент от
Република България, но не са парламентарно
представени“ се заличават.
§ 21. В чл. 104, ал. 1 думите „7 дни“ се
заменят с „12 дни“.
§ 22. В чл. 133, ал. 3, т. 5 след думите
„упълномощени от партията лица“ се добавя
„или квалифициран електронен подпис“, а след
думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.
§ 23. В чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите
„упълномощени от коалицията лица“ се добавя
„или квалифициран електронен подпис“, а след
думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.
§ 24. В чл. 189, ал. 3 се създава изречение
второ: „Партиите и коалициите, които са
регистрирали кандидати във всички изборни
райони при избори за народни представители,
имат право на равно участие.“
§ 25. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В избирателната секция избирателят
гласува с бюлетина за машинно гласуване,
освен в случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269.“
2. В ал. 3 думите „е избрал да“ се заличават.
§ 26. В чл. 208, ал. 1 в началото се добавя
„В случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269“.
§ 27. В чл. 209 ал. 3 се изменя така:
„(3) Броят на отпечатаните бюлетини по
ал. 1 е равен на броя на избирателите за съответния вид избор в секциите за гласуване
с хартиени бюлетини, увеличен с 10 на сто.
В секциите за гласуване с бюлетина за машинно гласуване броят на отпечатаните бюлетини
по ал. 1 е равен на броя на избирателите в
съответните секции.“
§ 28. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „може да“ се заличават.
2. В ал. 5 преди думите „с по-малко“ се
добавя „в страната“, а думите „и в избирателни
секции извън страната“ се заменят с „както
и в избирателни секции извън страната, за
образуването на които са подадени по-малко
от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които
на последните избори са гласували по-малко
от 300 избиратели“.
§ 29. В чл. 213а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
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„(3) В процеса на удостоверяването по ал. 2
може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети,
регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които
са регистрирали наблюдатели за съответния
вид избор, и на Българската академия на
наук ите, като на лицата се предоставя достъп
до устройствата, документацията и изходния
код по ред, определен от Централната избирателна комисия.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
числото „30“ се заменя с „20“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при удостоверяването по ал. 2
се установи несъответствие на устройствата
за машинно гласуване с принципите по чл. 3,
Централната избирателна комисия провежда
съответния избор само с хартиени бюлетини
и възлага на доставчика на устройствата да
отстрани несъответствията.“
§ 30. В чл. 218 се създава ал. 7:
„(7) В секциите за машинно гласуване на
видно място в изборното помещение се поставя
системна разписка от електронната система
за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор,
за текущата версия на използвания софтуер.
Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в
началото на изборния ден и преди започване
на гласуването.“
§ 31. В чл. 232, ал. 1 се създава изречение
второ: „От една и съща партия, коалиция или
инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или
представител.“
§ 32. В чл. 233 думите „или охрана на съответната секция“ се заменят с „охрана на
съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинното гласуване“.
§ 33. В глава четиринадесета в наименованието на раздел XI думите „ученици и
студенти“ се заменят с „ученици, студенти и
докторанти“.
§ 34. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ученик или
студент“ се заменят с „ученик, студент или
докторант“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или документ,
удостоверяващ редовното обучение, подписан
от ръководителя на съответното учебно заведение или научна организация“.
2. В ал. 2 думите „ученик или студент“ се
заменят с „ученик, студент или докторант“.
3. В ал. 4 след думата „книжка“ се добавя
„съответно документът по ал. 1, т. 2“, а думите
„ученик или студент“ се заменят с „ученик,
студент или докторант“.
4. В ал. 5 думите „ученикът или студентът“ се заменят с „ученикът, студентът или
докторантът“.
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§ 35. В чл. 247, ал 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони съгласно методиката
в приложение № 1;“.
2. Създава се т. 1a:
„1а. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатния изборен
район извън страната;“.
3. В т. 3 думите „както и“ се заличават,
а накрая се добавя „както и в случаите по
чл. 258, ал. 5“.
4. Създава се т. 3а:
„3а. предоставя срещу подпис на членовете
на комисията, кандидатите, застъпниците,
представителите на партиите, коалициите и
инициативните комитети и наблюдателите
копие от подписания протокол с резултатите
от гласуването в изборния район извън страната, подпечатано на всяка страница с печата
на комисията и подписано от председателя,
заместник-председателите и секретаря;“.
§ 36. В чл. 249, ал. 1, изречение първо
думите „територията на страната се разделя
на“ се заменят със „се образуват“, числото
„31“ се заменя с „32“ и думите „и два в област
Пловдив“ се заменят с „два в област Пловдив
и един многомандатен изборен район извън
страната“, а в изречение второ накрая се добавя „в страната“.
§ 37. В чл. 261 ал. 6 се отменя.
§ 38. В чл. 271, ал. 1 след думите „избирателната секция“ се добавя „чрез отпечатване
на протокол от системата“.
§ 39. В чл. 272 след думата „видимост“ се
добавя „включително чрез видеозаснемане или
видеоизлъчване в реално време при спазване
изискванията за защита на личните данни“ и
се създава изречение второ: „От една и съща
партия, коалиция или инициативен комитет
в изборното помещение може да присъства
само застъпник или представител.“
§ 40. В чл. 273, ал. 1 думите „ги вписва в“
се заменят със „съставя“.
§ 41. В чл. 275, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „включително и вписаните
в допълнителната страница на избирателния
списък“ се заличават.
2. Създава се т. 4:
„4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;“.
3. Създава се т. 7:
„7. броят на неизползваните бюлетини;“.
§ 42. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят
на потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколът от машинното гласуване
се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните от протокола от машинното
гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия
по ал. 1 и 2 при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна
комисия чрез прехвърляне от записващото
техническо устройство.“
§ 43. В чл. 283, изречение първо след думите
„подписания протокол“ се добавя „включително протокола с данните от машинното
гласуване“.
§ 44. В чл. 285, ал. 1 думите „записващото
техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните
от машинното гласуване“ се заменят с „и
записващото техническо устройство от машинното гласуване“.
§ 45. В чл. 288, ал. 2 думите „машинното
гласуване в протокола на секционната избирателна комисия“ се заменят с „протокола
от машинното гласуване, неразделна част
от протокола на секционната избирателна
комисия“.
§ 46. Създава се чл. 288а:
„Лица, които имат право да присъстват в
районната избирателна комисия
Чл. 288а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии
и прехвърляне на данните от записващото
техническо устройство в районната избирателна комисия може да присъстват кандидати,
застъпници и представители на партии, коалиции и иницативни комитети съгласно чл. 117,
ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при
спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по
един регистриран анкетьор от регистрирана
социологическа агенция и представители на
средствата за масово осведомяване, като им
се осигурява пряка видимост при приемането
и проверката на протоколите, както и при
прехвърлянето на данните, включително чрез
видеозаснемане или видеоизлъчване в реално
време при спазване изискванията за защита
на личните данни.“
§ 47. В чл. 289, ал. 1 след думите „секцион
ните избирателни комисии“ се добавя „от
гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 48. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят
на потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколът от машинното гласуване
се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните от протокола от машинното
гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия
по ал. 1 при въвеждането им в изчислителния
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пункт на районната избирателна комисия
чрез прехвърляне от записващото техническо
устройство.“
§ 49. В чл. 339, ал. 1 след думите „секцион
ните избирателни комисии“ се добавя „от
гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 50. В чл. 375 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 51. В чл. 382, ал. 1 след думите „секцион
ните избирателни комисии“ се добавя „от
гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 52. В чл. 430, ал. 1 след думите „избирателната секция“ се добавя „чрез отпечатване
на протокол от системата“.
§ 53. В чл. 431 след думата „видимост“ се
добавя „включително чрез видеозаснемане или
видеоизлъчване в реално време при спазване
изискванията за защита на личните данни“ и
се създава изречение второ: „От една и съща
партия, коалиция или инициативен комитет
в изборното помещение може да присъства
само застъпник или представител.“
§ 54. В чл. 432, ал. 1 думите „ги вписва в“
се заменят със „съставя“.
§ 55. В чл. 434, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „включително и вписаните
в допълнителната страница на избирателния
списък“ се заличават.
2. Създава се т. 4:
„4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;“.
3. Създава се т. 7:
„7. броят на неизползваните бюлетини;“.
§ 56. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят на
потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколът от машинното гласуване
се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните от протокола от машинното
гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия
по ал. 1 при въвеждането им в изчислителния
пункт на общинската избирателна комисия
чрез прехвърляне от записващото техническо
устройство.“
§ 57. В чл. 444, ал. 1 думите „записващото
техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните
от машинното гласуване“ се заменят с „и
записващото техническо устройство от машинното гласуване“.
§ 58. В чл. 446, ал. 2 думите „машинното
гласуване в протоколите на секционната избирателна комисия“ се заменят с „протоколите
от машинното гласуване, неразделна част
от протоколите на секционната избирателна
комисия“.
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§ 59. Създава се чл. 446а:
„Лица, които имат право да присъстват в
общинската избирателна комисия
Чл. 446а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии
и прехвърляне на данните от записващото
техническо устройство в общинската избирателна комисия може да присъстват кандидати,
застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117,
ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при
спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по
един регистриран анкетьор от регистрирана
социологическа агенция и представители на
средствата за масово осведомяване, като им
се осигурява пряка видимост при приемането
и проверката на протоколите, както и при
прехвърлянето на данните, включително чрез
видеозаснемане или видеоизлъчване в реално
време при спазване изискванията за защита
на личните данни.“
§ 60. В чл. 447 след думите „секционните
избирателни комисии“ се добавя „от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното
гласуване“.
§ 61. В чл. 450, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 7 накрая се добавя „и потвърдените
гласове от машинното гласуване“.
2. В т. 18 думите „вписани в протоколите
на секционните избирателни комисии“ се
заличават.
§ 62. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21
от 2019 г.; изм., бр. 61 от 2019 г. и бр. 88 от
2020 г.) § 39 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 63. В 14-дневен срок от влизането в сила
на този закон президентът на републиката
назначава нови членове на Централната избирателна комисия. Мандатът на членовете на
Централната избирателна комисия се прек
ратява от деня на назначаването на новите
членове на комисията.
§ 64. Пропорционалната изборна система
за избори за народни представители по чл. 246
се прилага до произвеждането на първите
редовни избори за народни представители
след влизането в сила на този закон.
§ 65. В 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, 105, 107, 109 от
2020 г. и бр. 11 и 14 от 2021 г.) в чл. 28, ал. 3,
изречение първо след думата „гласуват“ се
добавя „в мястото, където са поставени под
задължителна карантина или задължителна
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изолация“, изречение второ се изменя така:
„В решението по ал. 2 се определят условията
и редът за гласуване с подвижна избирателна
кутия, включително образуване на секции,
подаване на заявления, в т.ч. по електронен
начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната
община или на безплатен телефонен номер,
списък за гласуване и гласуване в изборния
ден.“ и се създава изречение четвърто: „Когато заявлението е подадено след предаване на
списъка за гласуване на подвижната секционна
избирателна комисия, избирателят гласува,
след като всички негови данни се впишат в
допълнителната страница на списъка и след
подаване на декларация по образец, че не е
гласувал и няма да гласува на друго място.“
§ 66. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на
Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от
1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80
от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г., бр. 39 и 57
от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 107 от 2020 г.)
в чл. 14 числото „350“ се заменя със „100“.
§ 67. (1) Населените места, които към деня
на обнародването на указа на президента на
републиката за насрочване на общи избори
за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България, придобиват статут на
кметство и в тях се произвеждат избори за
кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници
и за кметове.
(2) Кметските наместници в населените
места, които към деня на влизането в сила
на този закон отговарят на изискванията на
чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България,
продължават да изпълняват правомощията си
до полагане на клетва от новоизбрания кмет
на кметство.
(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник в населено
място по ал. 2 кметът на общината може да
назначи нов кметски наместник.
§ 68. Разпоредбите на § 9, т. 1, § 35, т. 1, 2
и 4, § 36 и 37 влизат в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от
преброяването през 2021 г.
§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 45-ото Народно съб
рание на 29 април 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
2862
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РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм.,
бр. 34 от 2018 г. и бр. 95 от 2020 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Изречение първо се изменя така: „Комисията по правни въпроси най-малко веднъж
на всеки три месеца изслушва главния прокурор във връзка с прилагането на закона и
дейността на прокуратурата и разследващите
органи, включително законодателни промени,
ресурсна осигуреност, затруднения, свързани
с осъществяване функциите на тези органи,
резултати в борбата с престъпността, в т.ч.
корупцията, взаимодействие с разследващите
органи.“
2. Създават се нови изречения второ и
трето: „Главният прокурор е длъжен да се
яви пред комисията. Комисията по правни
въпроси най-малко веднъж на всек и три
месеца изслушва председателя на Върховния
касационен съд и председателя на Върховния
административен съд.“
3. Досегашните изречения второ и трето
стават изречения четвърто и пето.
§ 2. В чл. 31, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Заседанията се излъчват в реално
време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание, както и в официалните
профили на Народното събрание в социалните мрежи.“
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават ново изречение второ
и изречение трето: „Гражданите заявяват имената си на електронния адрес или телефона
на съответната комисия преди началото на
заседанието, на което искат да присъстват. Комисията незабавно регистрира постъпилите
заявки и ги изпраща към служителите за
издаване на пропуск на гражданите.“, а досегашното изречение второ става изречение
четвърто.
2. В ал. 2 след думите „Представители на“
се добавя „граждански организации“ и се
поставя запетая.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на постоянните комисии
се вземат с мнозинство от присъстващите,
но само ако за решението са гласували не
по-малко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично.“
§ 5. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 числото „24“ се заменя със „72“.
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2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато се налага законопроект да бъде
разгледан спешно и по мотивирано решение
на съответната комисия, срокът от 72 часа
по ал. 3 може да бъде съкратен до 24 часа.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители
на неправителствени организации на всеки 6
месеца, както и извънредно по инициатива
на комисията или съвета.“
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и в официалните профили на
Народното събрание в социалните мрежи“.
2. В ал. 3 думите „предоставя на народните представители“ се заменят с „обсъжда от
народните представители в пленарна зала“.
§ 8. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и в официалните профили на
Народното събрание в социалните мрежи“.
2. В ал. 3 след думите „парламентарен
контрол“ се добавя „включително по чл. 107а“.
§ 9. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „кворума“ се добавя
„чрез компютризираната система за гласуване“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при гласуване на акт по чл. 86,
ал. 1 от Конституцията или на отделна негова
част или разпоредба общият брой на гласувалите е по-малко от 121 народни представители,
председателят прави проверка за наличие на
кворум и гласуването се повтаря.“
§ 10. В чл. 62, ал. 1, изречение първо думата „постъпило“ се заменя с „направено“.
§ 11. В чл. 65 изречение второ се изменя
така: „По тяхно искане те се изслушват с
предимство.“
§ 12. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „и в
електронен вид“ се добавя „или изцяло по
електронен път, като електронен документ,
подписан с един или повече квалифицирани
електронни подписи, изпратен на електронния адрес на деловодството на Народното
събрание“;
б) в изречение второ в т. 1 думите „европейското право“ се заменят с „правото на
Европейския съюз“;
в) в изречение трето накрая се добавя „и
в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Закона за
нормативните актове“.
2. Създават се нова ал. 6 и ал. 7 и 8:
„(6) Когато законопроектите се внасят от
Министерския съвет, те задължително се
изпращат по електронен път на електронния
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адрес на деловодството на Народното събрание,
подписани с квалифициран електронен подпис
от министър-председателя и главния секретар
на администрацията на Министерския съвет.
(7) За внесените от народни представители законопроекти се прилагат изискванията
за обществени консултации по чл. 26, ал. 3
от Закона за нормативните актове, като на
интернет страницата на Народното събрание
се създава раздел „Обществени консултации“,
в който се публикува информация за настоя
щи или проведени обществени консултации.
Администрирането на обществените консултации се осъществява от администрацията
на Народното събрание.
(8) Когато законопроектите се внасят от
народни представители, включително и за
писмените предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект,
към тях може да се прилагат:
1. справка с информация дали са проведени
срещи и с кои заинтересовани страни;
2. справка с информация дали законопроектът е разработен от външни за Народното
събрание лица или организации и кои са те.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 13. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „24“ се заменя със „72“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) По законопроекти, свързани с правомощия на общините, председател ят на
водещата комиси я изиск ва становище от
Националното сдру жение на общините в
Република България.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „5 и 6“ се заменят с „5, 6 и 7“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „5 и 6“ се заменят с „5, 6 и 7“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 14. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Народните представители могат да
правят писмени предложения за изменения
и допълнения в приетия на първо гласуване
законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 81, ал. 2 в 7-дневен срок
от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители, които
се аргументират. Предложенията не могат
да противоречат на принципите, обхвата и
мотивите на приетия на първо гласуване
законопроект. Предложенията се отправят
чрез председателя на Народното събрание до
председателя на водещата комисия и се вписват
в публичен регистър на Народното събрание.
По изключение Народното събрание може да
реши този срок да бъде удължен най-много
с три седмици.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предложенията по ал. 1 не могат да се
отнасят до законодателни актове, различни
от тези, чието изменение или допълнение е
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предложено в първоначално внесения законопроект, освен когато това се налага във връзка
с материята, за която е внесен. В този случай
предложението следва да бъде прието от две
трети от всички членове на водещата комисия.
Ако предложението не бъде одобрено, то не
се предлага за второ гласуване.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „може да“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 15. В чл. 88, ал. 2 след думите „и в електронен вид“ се добавя „или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан
с един или повече квалифицирани електронни
подписи, изпратен на електронния адрес на
деловодството на Народното събрание“.
§ 16. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„В първото за всяка сесия заседание на Народното събрание председателят на Народното
събрание представя справка за органите, които
се избират изцяло или частично от Народното
събрание и чийто мандат изтича в рамките
на съответната сесия, както и за органите с
изтекъл мандат, чиито нови членове все още
не са избрани.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидати могат да се предлагат от
всеки народен представител, освен ако в решението за откриване на процедурата не е
предвидено друго. Срокът за представяне на
кандидатури не може да бъде по-кратък от две
седмици от деня, следващ датата на приемане на решение за откриване на процедурата.
Предложенията за избор заедно с биографична
справка и документи, свързани с изискванията
за несъвместимост, стаж, образование и другите изискуеми документи, се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни.“
3. В ал. 3 се създава ново изречение четвърто: „Въпросите, зададени по този ред, се
съобщават на кандидатите в писмен вид не
по-късно от 24 часа преди началото на изслушването.“, а досегашното изречение четвърто
става изречение пето.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предложенията за избор се разглеждат
от постоянна комисия на Народното събрание,
която изслушва кандидатите, които отговарят
на изискванията на закона, като председателят
на комисията е длъжен да покани кандидата
да отговори на поставените по реда на ал. 3
въпроси. Комисията внася док лад, който
обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично.“
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5. В ал. 5 се създава изречение четвърто:
„Докладът задължително съдържа и информация за поставените към всеки кандидат
въпроси, на които кандидатът не е дал отговор.“
6. В ал. 6 числото „24“ се заменя със „72“.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане
на кандидатите, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в съответната комисия, както
и процедурата за избирането им от Народното
събрание.“
§ 17. В чл. 96, ал. 1 след думите „и в електронен вид“ се добавя „или изцяло по електронен
път, като електронен документ, подписан с
един или повече квалифицирани електронни
подписи, изпратен на електронния адрес на
деловодството на Народното събрание“.
§ 18. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и в електронен
вид“ се добавя „или изцяло по електронен
път, като електронен документ, подписан с
един или повече квалифицирани електронни
подписи, изпратен на електронния адрес на
деловодството на Народното събрание“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 19. В чл. 106, ал. 1 думите „освен ако
реши друго“ се заличават.
§ 20. Създава се чл. 107а:
„Чл. 107а. (1) В последните до два часа от
заседанието всеки първи четвъртък на всеки
месец министър-председателят и заместник
министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални
устни въпроси, които се отнасят до общата
политика на правителството, отправени от
народни представители на самото заседание.
Отправените въпроси не могат да съдържат
искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въп
роса има всяка една парламентарна група,
а народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, имат право общо на
два въпроса.
(3) Минист ър-председател ят и заместник министър-председателите, към които
е отправен въпрос, отговарят веднага след
задаването му. В случай на отсъствие на
министър-председателя или заместник министър-председателите поради болест или
командировка извън страната председателят
на Народното събрание, съгласувано с тях,
определя заседанието, на което ще отговарят
на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуални устни
въп роси по а л. 1 се оп редел я съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред, след изчерпване на процедурата
по зададените първи въпроси.

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

(5) За процедурата по актуалните устни
въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 97,
ал. 2 и 3.
(6) Парламентарните групи не могат да
се възползват от правото си по чл. 54, ал. 6
във времето за отговори на актуалните устни
въпроси.“
§ 21. В чл. 145, ал. 2 думите „Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 22. В чл. 146 думите „Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни и други длъжности“ се заменят със
„Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“.
§ 23. В чл. 147 думите „Закона за предот
вратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 24. В чл. 149, ал. 2, изречение първо думите „до една десета“ се заменят с „до една
двадесета“.
§ 25. В чл. 156 в текста преди т. 1 след
думата „представители“ се добавя „по време
на пленарното заседание“.
§ 26. В допълнителните разпоредби се
създава § 8а:
„§ 8а. Достъпът на журналисти в сградата
на Народното събрание за пленарни заседания,
при изпълнение на служебните им задължения,
е свободен и неограничен, както и тяхното
придвижване.“
§ 27. В приложението към правилника се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 накрая се добавя „в размер
до 25 на сто от основното месечно възнаграждение по чл. 5“.
2. В чл. 11 изречение пето се изменя така:
„Народните представители, организирани в
парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група,
обявяват на всеки три месеца на страницата на
Народното събрание в интернет информация
за изразходваните средства, като се посочват
и получателите на средствата (собствено и
фамилно име или наименование).“, а изречение шесто се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Член 76, ал. 7 не се прилага за законопроекти, внесени до влизането в сила на
това решение.
§ 29. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 45-ото Народно
събр ание на 29 април 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
2838
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П РЕ ЗИ Д Е Н Т
Н А РЕ П У Б Л И К АТА
УКАЗ № 121
На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на кандидата за министър-председател Антоанета Андонова Стефанова да
състави правителство.
Издаден в София на 28 април 2021 г.
Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев
2812

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 391
ОТ 23 АПРИЛ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика и министър на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Кабакум – централен“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
14 520 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2572.204 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Варна, община Варна, област Варна,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14 октомври 2008 г. на изпълнителния директор
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на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, изменени със Заповед № 18-10957 от
8 август 2014 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Вар
на, индивидуализиран съгласно данните в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1465 от 7 октомври 2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плажове
„Кабак у м – Север“, „Кабак у м – Север 2“,
„Кабакум – Централен“, „Кабакум – Централен 2“, „Кабакум – юг“, „Кабакум – Бисер“ и
„Кабакум – Русалка“, приета с Протокол № 5
от 12 – 13 февруари 2013 г. на комисията по
чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания и е с размер 13 991 кв. м и с
точки, определящи активната плажна площ,
от № 1 до № 60 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Кабакум – централен“ не са включени:
общата площ на обекти на инфраструктурата,
в размер 212 кв. м, представляващи асфалтова площадка – 206 кв. м, шахта – 2 кв. м, и
шахта – 4 кв. м, заливаеми площи в размер
297 кв. м и площта на каменист плаж в размер 20 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 290 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 33 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, кои
то са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
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за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка дру га самостоятелна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално
и безо пасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
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6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съг
ласно изискванията на Закона за опазване на
околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
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8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени в договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
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8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
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10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС.
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 46 427,39 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
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от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата – 4,4 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 4,4 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичането
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. когато това не противоречи на
нормативен акт, страните по договора за
концесия може да подпишат допълнително
споразумение за формата и условията на
плащане на първото годишно концесионно
възнаграждение, включително, но не само,
чрез прихващане, заместване, прехвърляне
на задължение/вземане и др., при условията
на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
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12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от ЗУЧК
до подписването на договора за концесия при
необходимост спечелилият откритата процедура участник е длъжен да съдейства във връзка
с оценката на рисковете за изпиране на пари
и финансиране на тероризма и прилагането
на Закона за мерките срещу изпиране на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
случай че спечелилият участник не представи
изисканите от него декларации и информация
за установяване на произхода на средствата,
идентифициране на клиента и извършването
на проверка по смисъла на ЗМИП, договор
за концесия може да не бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните
общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1 Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
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17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 23 213,70 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемиологичната обстановка,
като същото може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от
участниците, който иска да наблюдава пряко
заседанието, получава възможност за това
при условия и по ред, посочени от комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2765
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИК

за дейността на Почивна база „Морско
утро“ – гр. Китен
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността и организацията на работа на Почивна
база „Морско утро“ – гр. Китен (почивна база).
Чл. 2. (1) Почивната база е юридическо
лице – второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на земеделието, храните и
горите, със седалище в гр. Китен.
(2) Издръжката на почивната база се формира от бюджетни средства и приходи от
собствена дейност.
(3) Общата численост на персона ла е
3 щатни бройки – управител и двама служители.
Г л а в а
в т о р а
ДЕЙНОСТ НА ПОЧИВНАТА БАЗА
Чл. 3. (1) Почивната база създава условия
за отдих на:
1. работниците и служителите в системата
на Министерството на земеделието, храните
и горите;
2. пенсионирани служители от системата
на Министерството на земеделието, храните
и горите.
(2) При определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите
условия почивната база може да се ползва от
външни за системата на Министерството на
земеделието, храните и горите лица.
Чл. 4. (1) Почивната база се ръководи и
управлява от управител.
(2) Управителят:
1. ръководи и организира дейността на
почивната база;
2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
3. утвърждава структурата и щатното разписание на почивната база;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение;
5. утвърждава правила, методики, указания и инструкции, свързани с дейността на
почивната база;
6. сключва договори във връзка с осъществяване дейността на почивната база;
7. командирова служителите;
8. при необходимост сключва граждански
договори с извънщатни сътрудници;
9. утвърждава вътрешни правила за документооборота;
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10. изготвя и представя на министъра на
земеделието, храните и горите годишен доклад
за дейността на почивната база;
11. ежегодно предлага на министъра на
земеделието, храните и горите условия и ред
за организиране на отдиха за съответния
летен сезон;
12. изготвя и представя в Министерството
на земеделието, храните и горите периодични и
годишни отчети за изпълнението на бюджета;
13. поддържа регистър чрез централизирана информационна система, поддържана
от министъра на ту ризма, достъпна чрез
публично уеббазирано или друго приложение
за онлайн достъп;
14. ежегодно предлага за утвърждаване от
министъра на земеделието, храните и горите
цените на нощувките в почивната база;
15. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт и/или заповед на министъра
на земеделието, храните и горите.
(3) Функциите на управителя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с
писмена заповед служител на почивната база.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
ПОЧИВНАТА БАЗА
Чл. 5. Управителят възлага задачи на служителите в почивната база, контролира и отговаря
за тяхното срочно и качествено изпълнение и
осигурява взаимодействието със звена в администрацията на Министерството на земеделието,
храните и горите и с други ведомства.
Чл. 6. Служителите изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си
характеристики.
Чл. 7. Входящата, изходящата и вътрешната
документация се регистрира, обработва и изпълнява в съответствие с утвърдени от управителя вътрешни правила за документооборот.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание § 6 от заключителната
разпоредба към ПМС № 187 от 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет (ДВ, бр. 79 от 2003 г.).
Министър:
Десислава Танева
2763

НАРЕДБА № 10
от 26 април 2021 г.

за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в
кланични пунктове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към производството
на храни от животински произход в кланични
пунктове.
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(2) Наредбата се прилага за едри и дребни
преживни животни, свине, птици (пилета
бройлери, водоплаващи, пуйки, щраусовидни
и други видове птици) и лагоморфни.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛАНИЧНИТЕ
ПУНКТОВЕ
Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда:
1. на територията на ферма, регистрирана
като животновъден обект по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик или ползвател е
фермерът, който ще извършва дейност в него;
2. на територия, на която собственик или
ползвател е група или организация на производители, призната със заповед от министъра
на земеделието, храните и горите, членовете
на която са собственици или ползватели на
животновъдни обекти.
(2) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 1
се колят животни, собственост на фермера,
който е собственик или ползвател на фермата,
или животни, внесени от друг регистриран
животновъден обект на същия фермер.
(3) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 2
се колят животни, собственост на членовете
на групата или организацията на производители, които са собственици или ползватели
на животновъдни обекти, регистрирани по
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и разположени в същата
и/или в съседни административни области по
регистрация на кланичния пункт.
(4) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 2
групата или организацията на производители
е длъжна да поддържа актуална информация
на хартиен носител, съдържаща данни за:
1. броя на членовете на групата или организацията на производители;
2. броя, вида и породата на закланите
животни на всеки член на групата или организацията на производители.
(5) В кланичните пунктове по ал. 1, т. 1 и 2
се колят животни от един вид или комбинация
от различни видове, като общият им брой не
може да надхвърля броя животни, определен
като „ограничен брой животни“.
(6) Когато се колят различни видове животни, общият им брой се определя така:
1. едри преживни животни над 12 месеца –
1 животинска единица;
2. други едри преживни животни – 0,50 жи
вотинска единица;
3. свине с живо тегло над 100 кг – 0,20 жи
вотинска единица;
4. други прасета – 0,15 животинска единица;
5. овце и кози – 0,10 животинска единица;
6. агнета, ярета и прасенца с живо тегло
под 15 кг – 0,05 животинска единица;
7. щраусовидни птици – 0,50 животинска
единица.
Чл. 3. (1) Изискването по чл. 2, ал. 5 не
се прилага при поява на заразна болест при
съответния вид животни при спазване на
следните условия:
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1. кланичните пунктове са разположени
на територията на животновъден обект, който се намира в предпазните и надзорните
зони за ограничаване разпространението на
заразната болест;
2. клането се извършва при спазване на
капацитета и на хигиенните изисквания, определени в наредбата.
(2) В кланичните пунктове по ал. 1 се колят
само здрави животни от животновъдния обект,
на чиято територия е разположен кланичният
пункт, и на които в рамките на 7 дни преди
датата на движение са извършени лабораторни
изследвания в акредитирана лаборатория за
съответната заразна болест и резултатите са
отрицателни.
Чл. 4. В кланичните пунктове се спазват всички изисквания на Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните (ОВ, L 139, 30.04.2004 г.) (Регламент
(EО) № 852/2004).
Чл. 5. В кланичните пунктове не се прилагат изискванията на:
1. Приложение ІІІ, раздел I, глава ІІ,
т. 1, 2, букви „а“, „б“ и „д“, т. 5, 6, 7 и 8 от
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход
(OB, L 139 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО)
№ 853/2004) – за домашни копитни животни
и щрауси;
2. Приложение ІІІ, раздел II, глава ІІ, т. 1, 2,
букви „а“, „б“ и „д“, т. 5 и 6 от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 – за домашни птици и лагоморфни.
Чл. 6. Предкланичният и следкланичният
преглед се извършват съгласно изискванията
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на
Комисията от 15 март 2019 г. за определяне
на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продук
ти от животински произход, предназначени
за консумация от човека, в съответствие с
Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейск и я
парламент и на Съвета и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията
по отношение на официалния контрол (ОВ,
L 131, 17.05.2019 г.) (Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/627).
Чл. 7. По време на клането в кланичните
пунктове се спазват изискванията на Регламент
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември
2009 г. относно защитата на животните по
време на умъртвяване (OB, L 303, 18.11.2009 г.).
Чл. 8. (1) Кланичните пунктове трябва
да разполагат с достатъчно покрита площ за
дейността, която извършват.
(2) Кланичният пункт се състои най-малко
от две помещения или от едно помещение, в
което ясно са разграничени две зони: една за
„чисти“ и една за „мръсни“ операции.
(3) Едно и също помещение в кланичния
пункт се използва за няколко етапа на работа
(включително за изпразване и изчистване на
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стомаси и черва), при условие че тези етапи
са последователни и разделени от времеви
интервал и след всеки етап се извършва почистване и дезинфекция.
(4) Кланичният пункт, в който се извършва
клане, транжиране и производство на месни
продукти, се състои най-малко от две помещения, като задължително помещенията за
клане и месопреработка са отделни.
(5) Не е необходимо кланичният пункт да
разполага с отделно помещение за транжиране
на месо, когато се спазват следните условия:
1. клането и дейностите по обработка на
труповете в кланичната зала се извършват в
различно време от транжирането на месото;
2. се предприемат мерки по почистване и
дезинфекция на кланичния пункт.
Чл. 9. Изисква се най-малко едно хладилно
съоръжение, което да поддържа необходимата
температура за съхранение на кланичните
трупове до получаване на резултатите от
лабораторните изпитвания, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 22 май
2001 г. относно определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
(OB, L 147, 31.05.2001 г.), Регламент (ЕО)
№ 2073/2005 на Комисията от 15 ноември
2005 г. относно микробиологични критерии за
храните (OB, L 338, 22.12.2005 г.) и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/1375 на Комисията
от 10 август 2015 г. относно установяване на
специфични правила за официалния контрол
на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ, L
212, 11.08.2015 г.).
Чл. 10. В кланичните пунктове се спазват
всички изисквания по отношение на хигиена
при клането, посочени в Приложение III,
раздел I, глава IV и раздел ІІ, глава ІV на
Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 11. Принудително клане се извършва
съгласно изискванията на Приложение III, раздел I, глава VI на Регламент (EО) № 853/2004.
Чл. 12. Страничните животински продук
ти (СЖП), които не са предназначени за
човешка консумация, се събират, съхраняват
и обезвреждат в съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти
и производни продукти, непредназначени
за консумация от човека, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1774/20 02 (OB, L 30 0,
14.11.2009 г.). Специфично рисковите материали от едри преживни животни и дребни
преживни животни се отделят под контрола
на официален ветеринарен лекар или официален помощник и се съхраняват в заключващ
се надписан съд до транспортирането им за
обезвреждане.
Чл. 13. В кланичния пункт се транжира,
обработва и/или преработва само месо, добито в него.
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Г л а в а

т р е т а

ЗДРАВНА И ИДЕНТИФИКАЦИОННА МАРКИРОВК А, ЕТИКЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
Чл. 14. За маркиране на кланичните трупове се използва здравната маркировка, описана
в Приложение II на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/627.
Чл. 15. Храните, произведени в кланичните
пунктове, се етикетират съгласно изискванията на чл. 17 и 18 от Закона за храните и се
маркират с идентификационна маркировка
съгласно Регламент (EО) № 853/2004.
Чл. 16. Транспортирането на храните, произведени в кланичния пункт, се извършва съгласно изискванията на Приложение II, глава IV
на Регламент (EО) № 852/2004 и Приложение
III, раздел I, глава VII на Регламент (EО)
№ 853/2004.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ
Чл. 17. Кланичните пунктове се одобряват
съгласно чл. 31 от Закона за храните за всяка
от видовете дейности, извършвани в обекта, и
се вписват в Интегрираната информационна
система Вет-ИС на Българската агенция по
безопасност на храните.
Чл. 18. Собственикът на кланичния пункт
или упълномощено от него лице уведомява
областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира пунктът,
най-малко 24 часа преди клането, с изключение на случаите при принудително клане.
Ч л. 19. Офи ц иа л н и я т кон т рол в к ланичните п у нк тове се извършва съгласно
изискванията на Закона за храните, Закона
за управление на агрохранителната верига,
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627, Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията
от 8 февруари 2019 г. относно специалните
п ра ви ла за извърш ва не т о на офи ц иа лен
контрол върху производството на месо и
за районите за производство и за повторно
полагане на живи двучерупчести мекотели
в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ,
L 131, 17.05.2019 г.) (Делегиран регламент
(ЕС) 2019/624) и Регламент (ЕС) 2017/625
на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2017 г. относно официалния контрол
и другите официални дейности, извършвани
с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
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98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/
ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна
на регла мен т и (ЕО) № 854/20 0 4 и (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО
и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО
на Съвета (Регламент относно официалния
контрол) (ОВ, L 95, 7.04.2017 г.).
Чл. 20. Отразяването в Интегрираната информационна система на данните от закланите
животни в кланичния пункт се извършва от
официален ветеринарен лекар или официален
помощник.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Едри преживни животни“ са селскостопански животни от видовете говеда и биволи.
2. „Кланичен пункт“ е одобрен обект, в
който се извършват една или няколко от
следните дейности: клане, транжиране, разфасоване или преработка на месо.
3. „Мръсни“ операции са зашеметяване и
оттичане на кръвта, одиране, попарване, обезкосмяване, остъргване и опърляне за прасета,
изкормване и допълнително почистване.
4. „Ограничен брой животни“ е броят животни, приравнен в единици, които могат да
бъдат заклани в кланичния пункт, без да се
превишават следните цифри:
а) едри преживни и дребни преживни
ж и во т н и, сви не и щ раусови д н и п т и ц и –
1000 единици годишно;
б) пилета бройлери, водоплаващи птици и
пуйки, други видове птици (японски пъдпъдъци, токачки, фазани, яребици) и лагоморф
ни – 150 000 животни годишно.
5. „Ферма“ е животновъден обект, в който
се отглеждат животни с цел добив на първични
продукти и храни за предлагане на пазара.
6. „Фермер“ е собственик или ползвател на
животновъден обект, регистриран по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
7. „Чисти“ операции са обработка на изчистените вътрешности, приготвяне и изчистване
на субпродуктите, опаковане на вътрешнос
тите, разрязване на труповете и експедиране
на месото.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за храните и отменя Наредба
№ 4 от 2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и храни от
животински произход в кланични пунктове,
тяхното транспортиране и пускане на пазара
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2016 г. и бр. 37 от 2020 г.).
§ 3. Наредбата се приема като национална мярка по смисъла на чл. 10, параграф 3
и параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 и е издадена при спазване на реда
и условията на Директива (ЕС) 2015/1535 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 сеп-
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тември 2015 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила относно
услугите на информационното общество (ОВ,
L 241, 17.9.2015 г.).
§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.,
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 6. Наредбата влиза в сила в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2797

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 6:
„6. изискванията за постепенното намаляване депонирането на отпадъци, и по-специално на отпадъци, които са подходящи за
рециклиране или друго оползотворяване.“
§ 2. В чл. 2, т. 4 накрая се поставя запетая
и се добавя: „когато попадат в приложното
поле на законодателни актове на Европейския съюз, които не уреждат обществени
отношения във връзка с управлението на
отпадъците;“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. разделно събрани битови отпадъци и
биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение
на отпадъците от последващите действия по
третирането на разделно събраните отпадъци,
за които депонирането дава най-благоприятни
за околната среда резултати в съответствие
с йерархията при управление на отпадъците;
8. вси ч к и би т ови о т па д ъц и, г од н и за
рециклиране или друго оползотворяване, с
изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната
среда резултати в съответствие с йерархията
при управление на отпадъците.“
§ 4. В чл. 38 се създава ал. 4:
„(4) Депонирането на отпадъците се прилага при спазване на йерархията при управление на отпадъците и при изпълнение на

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

целите за подготовката за повторна употреба
и на рециклирането съгласно чл. 31, ал. 1,
т. 3 ЗУО.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 20 се изменя така:
„20. „Неопасни отпадъци“ са отпадъците
по смисъла на § 1, т. 49 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, който по отношение на
чл. 13, ал. 1, т. 8 влиза в сила от 1.01.2030 г.
Министър:
Емил Димитров
2762

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-6
от 20 април 2021 г.

за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнително месечно възнаграждение на
военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия за владеене
на официалните езици на НАТО
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителните възнаграждения за владеене
на официалните езици на НАТО – английски
и френски език, на:
1. военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
2. цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и в Българската
армия, за които не се прилагат Законът за
държавния служител и чл. 107а от Кодекса
на труда.
(2) Тази наредба се прилага и по отношение
на български граждани – военнослужещи в
състава на многонационални формирования
или които заемат длъжности в задгранично
представителство на Република България,
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната и извън нея.
(3) Тази наредба се прилага и по отношение
на български граждани – цивилни служители,
командировани на длъжности в задгранично
представителство на Република България,
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната и извън нея, за които не се прилагат
Законът за държавния служител и чл. 107а от
Кодекса на труда.
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Чл. 2. (1) На военнослужещите и цивилните
служители по чл. 1 се изплаща допълнително
месечно възнаграждение за владеене на английски и френски език, както следва:
1. при ниво на владеене на съответния
език 2222, както и между 2222 и 3333 съгласно
стандартизационно споразумение на НАТО
STANAG 6001 – в размер на 20 (двадесет) лв.;
2. при ниво на владеене на съответния
език 3333, както и между 3333 и 4444 съгласно
стандартизационно споразумение на НАТО
STANAG 6001 – в размер на 30 (тридесет) лв.;
3. при ниво на владеене на съответния език
4444 съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – в размер на
40 (четиридесет) лв.
(2) Нивото на владеене на английски и/
или френски език се удостоверява с валидно
удостоверение съгласно стандартизационно
споразумение на НАТО STANAG 6001, издадено в съответствие с отделен акт на министъра
на отбраната.
Чл. 3. Допълнителното възнаграждение по
чл. 2 не се изплаща за времето на:
1. ползване на отпуск за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса
на труда или на отпуск при смърт или тежко
заболяване на родител по чл. 167 от Кодекса
на труда;
2. ползване на отпуск за отглеждане на
дете, настанено при близки и роднини или
в приемно семейство по чл. 164а от Кодекса
на труда;
3. ползване на отпуск при осиновяване
на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б от
Кодекса на труда или на отпуск при смърт
или теж ко забол яване на осиновител по
чл. 167 от Кодекса на труда – за периода след
365 дни от деня на предаването на детето за
осиновяване, но не по-късно от навършване
на 5-годишната му възраст;
4. ползване на неплатен отпуск независимо
от основанието за ползването му;
5. отстраняване от длъжност;
6. отклонение от военна служба.
Чл. 4. (1) Допълнителното месечно възнаграждение по чл. 2, ал. 1 се изплаща на
основание заповед на командира (началника)
на съответното военно формирование, ръководителя на съответната структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната, за
а дминист раци я та на Министерст во то на
отбраната – на министъра на отбраната или
оправомощено от него лице, за лицата по чл. 1,
ал. 2 и 3 – въз основа на заповед на командира
(началника) на военното формирование или
ръководителя на съответната структура, в
която се водят на отчет и доволствие.
(2) Съответният орган по управление на
човешките ресурси (по личния състав) изготвя
списъци на военнослужещите и цивилните
служители, които да бъдат включени в заповедта по ал. 1.
(3) Списъците по ал. 2 се актуализират след
провеждане на съответните изпитни сесии за
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владеене на английски и френски език, определени в акта на министъра на отбраната
по чл. 2, ал. 2.
(4) Определените възнаграждения по ал. 1
се изплащат от датата на утвърждаване на
списъците по ал. 2 и 3.
(5) Допълнителното възнаграждение за
владеене на английски и/или френски език
съгласно стандартизационно споразумение
на НАТО STANAG 6001 се изплаща на новоназначените или преназначените военнослужещи и цивилни служители, отговарящи
на условията за получаване, от датата на
назначаването им.
Чл. 5. Разходите за изплащане на допълнителното месечно възнаграждение са за сметка
на средствата за работна заплата в рамките
на съответната годишна бюджетна сметка на
второстепенните разпоредители с бюджет и
се планират и отчитат по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация
на разходите по бюджета на Министерството
на отбраната.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 1, т. 6 и чл. 296, ал. 1, т. 7 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 2. В Наредба № Н-12 от 12 април 2010 г.
за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.; доп.,
бр. 66 от 2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.) чл. 15а
се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
2814

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа
правоспособност (ДВ, бр. 13 от 2019 г.)
Параграф единствен. В преходните и зак
лючителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. В § 2, ал. 1 думата „двугодишен“ се
заменя с „тригодишен“.
2. Създава се § 4а:
„§ 4а. За 2021 г. изпитът за придобиване на
юридическа правоспособност, определен по
чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда
през месец декември, като заявлението и
приложенията към него се подават до края
на месец октомври.“
Министър:
Десислава Ахладова
2776
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на
платен данък върху добавената стойност на
чуждестранни лица, които не са установени
на територията на Общността (обн., ДВ, бр. 77
от 2006 г.; изм., бр. 106 от 2006 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думата
„Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 1 думата „Общността“ се заменя
с „Европейския съюз“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „постоянен обект“ се
добавя „от който да е извършвало доставки
на стоки и/или услуги с място на изпълнение
на територията на страната“.
2. В т. 2 се създава буква „в“:
„в) доставки, за които съгласно чл. 152,
ал. 6, т. 3, ал. 7, т. 3, букви „б“ и/или „в“ и
ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по
потребление:
аа) доставки на услуги, за които лицето
прилага режим извън Съюза, и/или
бб) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, за които лицето прилага режим
в Съюза, и/или
вв) доставки на стоки от лице, улесняващо продажба по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от Закона
за данък върху добавената стойност, когато
изпращането или транспортирането на стоките започва и завършва на територията на
страната, за които лицето прилага режим в
Съюза, и/или
гг) доставки на стоки, за които лицето
прилага режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии.“
§ 4. Създава се чл. 10:
„Чл. 10. (1) Лице, което не е установено
по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, включително
и с постоянен обект, и е регистрирано на
основание чл. 154 от Закона за данък върху
добавената стойност или регистрирано в друга
държава членка за прилагане на режим из„
10
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вън Съюза, има право на възстановяване на
данък върху добавената стойност за получени
доставки на стоки и/или услуги с място на
изпълнение на територията на страната във
връзка с извършвани от него доставки на услуги, за които лицето прилага режима, като
чл. 2, ал. 1, т. 3 не се прилага.
(2) Лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на
Европейския съюз, включително и с постоянен
обект, и e регистрирано на основание чл. 157а
от Закона за данък върху добавената стойност
или е регистрирано в друга държава членка
за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, има право на възстановяване на
данък върху добавената стойност за получени
доставки на стоки и/или услуги с място на
изпълнение на територията на страната във
връзка с извършвани от него доставки на
стоки, за които лицето прилага режима, като
чл. 2, ал. 1, т. 3 не се прилага.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 9, буква „б“ след ред „ е извършвал доставки на транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по
смисъла на чл. 30 и 31 от Закона за данък
върху добавената стойност“ се добавя ред:
„ доставк и, за които съгласно чл. 152,
ал. 6, т. 3, ал. 7, т. 3, букви „б“ и/или „в“ и
ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка
по потребление:
аа) доставки на услуги, за които лицето
прилага режим извън Съюза, и/или
бб) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, за които лицето прилага режим
в Съюза, и/или
вв) доставки на стоки от лице, улесняващо продажба по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от Закона
за данък върху добавената стойност, когато
изпращането или транспортирането на стоките започва и завършва на територията на
страната, за които лицето прилага режим в
Съюза, и/или
гг) доставки на стоки, за които лицето
прилага режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии;“.
2. Текстът след т. 9 до края се изменя така:

Данни за агент за представителство на заявителя – чуждестранно лице
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име и фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието

11

Списък на доставките и документите, за които се иска възстановяване на данъка
Документите следва да бъдат номерирани последователно, започвайки от 1. Този номер
следва да бъде поставен в горния десен ъгъл на лицето на документа.
Всеки представен данъчен документ следва да бъде описан. Ако мястото на този формуляр
не е достатъчно, можете да използвате допълнителни листи, които трябва трайно да прикрепите към искането.
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№ Вид
Наименование, идентификационен номер
Дата на издаСтойност
на стоките по ДДС, ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от ване и номер на искания
и услугите регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на документа данък за възпо ЗТРРЮЛНЦ и адрес на доставчика на
становяване
стоките и услугите

Общо

Заключителна разпоредба
§ 6. Параграф 3, т. 2, § 4 и § 5 влизат в
сила от 1 юли 2021 г.
Министър:
Кирил Ананиев
2770

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-9 от 2009 г. за възстановяването на
данъка върху добавената стойност на данъчно
задължени лица, неустановени в държавата
членка по възстановяване, но установени в
друга държава – членка на Eвропейския съюз
(обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 96
от 2010 г. и бр. 48 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „членка на Европейския съюз“ се добавя „включително за закупени от тях стоки на територията на Северна
Ирландия, и“.
2. Създава се т. 3:
„3. условията и редът за възстановяване
на начислен данък върху добавената стойност
на данъчно задължени лица, установени и
идентифицирани за целите на данък върху
добавената стойност в Северна Ирландия
с идентификационен номер по ДДС, който
съдържа знака/префикса „XI“ за закупени от
тях стоки и осъществен внос на територията
на страната.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява
на данъчно задължено лице, неустановено в
страната, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало
седалище и адрес на управление или постоянен
обект, от който се осъществяват доставки на
стоки и/или услуги с място на изпълнение
на територията на страната, или при липса
на такива – постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки или услуги с място
на изпълнение на територията на страната
съгласно Закона за данък върху добавената
стойност с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка,
транспортни услуги и спомагателни услуги
за тях, и/или доставки, за които получателят
е лице – платец на данъка съгласно чл. 82,
ал. 2 от Закона за данък върху добавената
стойност, и/или
б) доставки на стоки и услуги по режим
в Съюза и доставки на стоки по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
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ползване

“
трети страни или територии, за които съгласно
чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за
данък върху добавената стойност страната е
държава членка по потребление, и
3. за периода на възстановяване лицето е
регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в държавата членка, в която
е установено.
(2) Данък върху добавената стойност по
реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, установено в Северна
Ирландия, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало
седалище и адрес на управление или постоянен
обект, от който се осъществяват доставки на
стоки с място на изпълнение на територията
на страната, или при липса на такива – постоянен адрес или обичайно пребиваване на
територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно
Закона за данък върху добавената стойност с
изключение на:
а) доставки на стоки, облагаеми с нулева
ставка, и/или доставки, за които получателят
е лице – платец на данъка съгласно чл. 82,
ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и/или
б) доставки на стоки по режим в Съюза
и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, за които съгласно
чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за
данък върху добавената стойност страната е
държава членка по потребление, и
3. за периода на възстановяване лицето е
идентифицирано за целите на данък върху
добавената стойност в Северна Ирландия
с идентификационен номер по ДДС, който
съдържа знака/префикса „XI“.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицето по чл. 2, ал. 1 има право да му
бъде възстановен начисленият от регистрирано
по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност
за закупени от него стоки, получени услуги и
осъществен внос на територията на страната,
а лицето по чл. 2, ал. 2 има право да му бъде
възстановен начисленият от регистрирано по
Закона за данък върху добавената стойност
лице данък върху добавената стойност единствено за закупени от него стоки на територията на страната и за осъществен внос на
стоки на територията на страната.“
2. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 2“ се заменят
с „чл. 2“.
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3. В ал. 3 и 4 думите „държавата членка по
установяването си“ се заменят с „държавата
членка по установяване/Северна Ирландия“.
§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Връчването на решението по чл. 7 на
органа по приходите и решението по чл. 10 на
решаващия орган се извършва по електронен
път чрез електронно съобщение, съдържащо
електронна препратка към решението. За
удостоверяването на датата на връчване на
съобщението на лицето по чл. 2 или неговия
пълномощник е приложим чл. 30, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В
случай че при връчване на решението по чл. 7
лицето не активира електронната препратка до
изтичане на 14-дневен срок от изпращане на
електронното съобщение, на 15-ия ден отново
се изпраща по електронен път електронно съобщение, съдържащо електронната препратка
към решението. В случай че лицето не активира електронната препратка до изтичане на
20-дневен срок от повторното изпращане на
електронно съобщение, решението по чл. 7
се счита за редовно връчено.“
§ 5. В чл. 13 се създава ал. 3:
„(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат за данъчно
задължено лице, установено на територията на
страната, което иска да му бъде възстановен
данък върху добавената стойност от Северна
Ирландия за начислен му за закупени от него
стоки от лице, идентифицирано за целите на
данък върху добавената стойност с идентификационен номер по ДДС, който съдържа
знака/префикса „XI“, или осъществен внос на
територията на същата и което отговаря на
условията, предвидени в държавата членка по
възстановяване.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място
на изпълнение на територията на държавата
„
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членка по възстановяване по време на периода
на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка,
транспортни услуги и спомагателни услуги за
тях, и/или доставки, за които получателят е
лице – платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване;
б) доставки на стоки и услуги по режим
в Съюза и доставки на стоки по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии, за които
държавата членка по потребление по чл. 152,
ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху
добавената стойност е държавата членка по
възстановяване;“.
2. Създава се т. 5а:
„5а. декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място
на изпълнение на територията на Северна
Ирландия по време на периода на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка,
транспортни услуги и спомагателни услуги
за тях, и/или доставки, за които получателят
е лице – платец на данъка, и/или
б) доставки на стоки и услуги по режим
в Съюза и доставки на стоки по режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, за които държава
членка по потребление е Северна Ирландия;“.
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 2 се изменя така:
„2. „Държава членка по възстановяване“
означава държавата членка/Северна Ирландия, в която е начислен данък върху добавената стойност на данъчно задълженото лице,
неустановено в тази държава членка/Северна
Ирландия, за стоки или услуги, доставени
му от други данъчно задължени лица в тази
държава членка/Северна Ирландия, или по
осъществен от него внос в тази държава
членка/Северна Ирландия.“
§ 8. В приложение № 1, т. 2, секция „A.
Секция „Основни данни“ в таблицата ред 01-09
се изменя така:

01-09 Идентификационен номер на упъл- символен – 10
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
номощеното лице – ЕГН/ЛНЧ/
Служебен номер от
ЛН/Служебен номер от регистъра
регистъра на НАП/
на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
ЕИК по БУЛСТАТ/
по ЗТРРЮЛНЦ
ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

да, когато искането се подава от
упълномощено
лице

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в Обединено кралство Великобритания, които не са установени на територията на
страната, за получени стоки на територията на страната до 31 декември 2020 г. включително,
до влизане в сила на тази наредба се извършва по досегашния ред.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на § 2 относно чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „б“ и чл. 2, ал. 2, т. 2, буква „б“ и т. 3, и § 6, т. 2,
които влизат в сила от 1 юли 2021 г.
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