Необходими документи за приемане на декларация по чл. 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗЧОД

1. /2670/. Приемане на декларация за настъпили промени в обстоятелствата въз основа на
които е издаден лицензи за извършване на частна охранителна дейност или промени в
собствениците или управителния орган на лицензираното лице.
2. Правно основание:
Закон за частната охранителна дейност - чл. 46.
3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция на Министерството на вътрешните
работи или оправомощено от него длъжностно лице в 14 дневен срок от представяне на
декларацията отразява промяната чрез допълнение към издадения лиценз.
4. Приемане на документите:


Гише административно обслужване на гражданите;

5. Процедура за издаване и необходими документи:
Подава се декларация по образец.
Лицензираните лица са задължени да уведомяват лицензиращият орган за настъпили
промени в обстоятелствата въз основа на които е издаден лицензът им, както и в случаи, че
собствениците, съдружниците или членовете на управителният им орган не отговарят на
изискванията на закона.
6. Образци на формуляри:
По т. 5 образец- приложение 1.
7. Начин на заявяване на услугата:

Подаване на декларация до директора на ГДНП, чрез директора областната дирекция на МВР, на чиято
територия е седалището на лицето.
8. Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване.
9. Срок на действие:
Безсрочен.
10. Такса:

съгласно Тарифа 4 – приложение 2;
- Плащане по банков път.
11. Орган по контрола:
По-вишестоящ орган.
12. Обжалване:
Не.
13. Електронен адрес за предложения:
gdnp@mvr.bg
14. Получаване на резултата от услугата:
На гише административно обслужване от – физическото лице, регистрирано като
едноличен търговец, законните представители на юридическите лица или упълномощени от тях
лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Приложение № 1
към чл. 14
от наредба № 8121з-610/11.06.2018 г
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
ГР. СОФИЯ
ЧРЕЗ: ДИРЕКТОРА НА
СДВР/ОДМВР – ....................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………………………………………………..,
(имена, ЕГН/ЛНЧ)

управляващ …………………………….………………………………………………………….,
(точно и пълно наименование на търговското дружество/юридическото лице, ЕИК, седалище и адрес на управление)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 46, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност
ДЕКЛАРИРАМ:
За управляваното от мен …………………………………………………………………....
(точно наименование на търговеца или юридическото лице и ЕИК/БУЛСТАТ)

.....................................................................................................................................,
притежаващо
лиценз/удостоверение № …………….……./………….…………. г., са настъпили промени по чл.
41, ал. …..., т. …… от Закона за частната охранителна дейност, както следва:
………………………………………………………………………………………………………..
(описват се настъпилите промени)

………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… .
За удостоверяване на посочените промени прилагам:
1. ................................. – ......... листа;
2. ................................. – ......... листа.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за невярно
декларирани данни.
Дата:
гр. .......................

Декларатор:
(подпис)

(……………………………………………….)
(име, фамилия)

Приложение 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.(обн., ДВ, бр. 27 от 1998
г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр.
15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и
21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от
2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и
103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр.
66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и бр. 39 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите „на основание чл. 24б, 24и“ се поставя запетая и
се добавя „24к“.
§ 2. В чл. 26, т. 3 – 5 след думите „регистрационен номер“ се добавя „за
автомобили“.
§ 3. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност
се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област – 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната
охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и
компютърни зали:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;

б) на територията на цялата страна –1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна –3000 лв.;
8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област –1600 лв.;
б) на територията на цялата страна –6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

