Проект!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за
условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
(Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г.)
(обн. ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2012 г., бр. 96 от 2014 г., изм. бр. 26 от
2015 г., бр. 22 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не могат да заемат ръководни длъжности в управителните органи на
сдруженията на потребителите:
1. служители в държавните органи и в органите на местното самоуправление и
местната администрация, които осъществяват функции по защита на потребителите;
2. производители, вносители, търговци и доставчици;
3. лица, които заемат ръководна или контролна длъжност в търговско дружество или
кооперация;
4. лица, които заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация.“
§ 2. В чл. 6, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „колективните интереси на потребителите“ се
добавя „през предходната година и/или предприети действия по висящи производства през
предходната година:“
2. В буква „б“ след думите „причинени на колективните интереси на потребителите“
се добавя „и искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за обезщетение на
претърпените от потребителите вреди, когато са причинени вреди на двама или повече
потребители;“;
3. Буква „в“ се отменя.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на икономиката може да открие процедура за финансиране на
представителните сдружения на потребителите със своя заповед, издадена до 15 март на
съответната година.“;
2. В ал. 3, след думите „подраздел „Сдружения на потребителите“ запетаята се
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заменя с точка и думите до края се заличават.“.
§ 4. В чл. 9, ал. 2 след думите „актуална банкова сметка на сдружението“ се поставя запетая
и се добавя „единен идентификационен код“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „действа изключително в защита на интересите на потребителите“ се
заменят с „отговаря на изискванията на чл. 3, ал.1, т.1, 2, 4, 5 и 6 по образец, съгласно
приложение № 5;“
в) в т. 3 думите „и печат“ се заличават;
г) в т. 4 думите „чл. 3, т. 4 и 5;“ се заменя с „чл. 3, ал. 2 по образец, съгласно
приложение № 6;“
д) точка 5 се отменя.
2. В ал. 3:
а) В основния текст, след думите „постигнатите резултати“ се добавя „през
предходната година“.
б) В т. 1 в края се добавя „през предходната година и доказателства за извършени
действия по висящи производства през предходната година (молби, жалби, протоколи от
проведени заседания и т.н.);“
в) В т. 7 думите „през последната една година“ се заличават.
§ 6. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Заявления, които са подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик не подлежат на разглеждане и не участват в процедурата.“
§ 7. В чл. 18, ал. 1 думите „с доклад за извършените дейности за защита на потребителите и
отчет за разходване на предоставените от държавата средства по форма и образец, утвърден
за съответната година от министъра на икономиката, придружени с подробна обяснителна
записка по видове разходи“ се заменят със „съгласно образци на Годишен отчет за касово
изпълнение/Обяснителна записка и Доклад за отчитане на финансовите разходи от
представителните сдружения на потребителите, утвърдени със заповед на министъра на
икономиката“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, раздел І, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В основния текст накрая думата „годината“ се заменя с „предходната година и/или
2

предприети действия по висящи производства през предходната година“.
2. В буква „а“ накрая цифрата „6“ се заменя с „8“.
3. В буква „б“ след думите „причинени на колективните интереси на потребителите
се добавя „ и искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за обезщетение
на претърпените от потребителите вреди, когато са причинени вреди на двама или повече
потребители“, а цифрата „5“ се заменя с „8“.
4. Буква „в“ се отменя.
§ 9. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в приложението думите „Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията
и реда за предоставяне на финансови средства на сдружения на потребителите от
държавата“ се заменят с „Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от
държавата“;
2. В текста на заглавието след думите „в процедура за финансиране на“ се добавя
„представителните“, след думите „наименование на сдружението“ се поставя запетая и се
добавя „ЕИК, а след думата „факс“ се добавя „и/или електронен адрес“;
3. В текста „Заявявам воля за участие….“, след думите „процедура за финансиране
на“ се добавя „представителните“.
4. Точки 1, 2, 3 и 6 се отменят.
5. Забележката се заличава.
§ 10. В Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста, сочещ подателя на заявлението, след думите „наименование на
сдружението“ се поставя запетая и се добавя „ЕИК“, а след думата „факс“ се добавя „и/или
електронен адрес“.
2. В Раздел I се правят следните изменения и допълнения:
а) В основния текст накрая се добавя „през предходната година“.
б) В т. 1:
аа) В основния текст накрая, думите „през годината“ се заменят с „и/или предприети
действия по висящи производства“.
бб) В буква „б“, в края се добавя „и искове по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита на
потребителите за обезщетение на претърпените от потребителите вреди, когато са
причинени вреди на двама или повече потребители“.
вв) Буква „в“ се отменя.
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3. В Раздел II се правят следните изменения и допълнения:
а) В основния текст, накрая се добавя “през предходната година“.
б) В т. 1 думите „през годината“ се заличават.
в) В т. 3 думите „през последната година“ се заличават.
4. В Раздел III, думите „и печат“ се заличават.
§ 11. Създава се приложение № 5 към чл. 10, ал. 1, т. 2:
„Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 10, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Наредба № РД-16-1117 от
1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
Долуподписаната/ят …………………………, ЕГН…………………….. в качеството си на
представляващ/а
сдружение………………………………………………………..,
ЕИК…………………………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:……………………………………………………………………………………..
На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Наредба № РД-161117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на потребителите от държавата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен сдружение:
- не излъчва, и не разпространява под каквато и да е форма (в свои публикации или
съобщения за пресата, срещу или без заплащане) рекламни съобщения или послания от
други източници, които могат да нарушат независимостта му;
- действа изключително в защита интересите на потребителите;
- не е свързано с определяна политическа партия;
- е икономически е независимо от производители, вносители, търговци и доставчици
- е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието, като сдружения за осъществяване на
общественополезна дейност.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:………
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Декларирал/а:…………………………………
/подпис/
§ 12. Създава се приложение № 6 към чл. 10, ал. 1, т. 4:
„Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 10, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за
условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на
потребителите от държавата
Долуподписаната/ят …………………………, ЕГН…………………….. в качеството си на
представляващ/а
/член
на
Управителния
съвет
на
сдружение………………………………………………………..,
ЕИК…………………………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:……………………………………………………………………………………..
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-16-1117 от
1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- не съм служител в държавни органи и/или в орган на местното самоуправление и местната
администрация, който осъществяват функции по защита на потребителите;
- не съм производител, вносител, търговец и/или доставчик;
- не заемам ръководна или контролна длъжност в търговско дружество или кооперация;
- не заемам ръководна длъжност в политическа партия или организация.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:………
Декларирал/а:…………………………………
/подпис/
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 13. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2020 г.
МИНИСТЪР:
/ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ/
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