
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 

12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 

48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и 

доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 

28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 

25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 

11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 

31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., 

бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., 

бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 

18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., 

в сила от 26.07.2013 г.) 

 

 

§1. Създава се член 75 със следното съдържание: 

 

 

Чл. 75. При предоставяне на концесия за защитена територия - 

изключителна държавна собственост,  част от концесионното плащане в 

размер на 50 на сто се превежда по бюджетите на общините по 

местонахождение на защитената територия при условията и по реда на чл. 

81 от Закона за концесиите. 

 

 

  



МОТИВИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ  (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 

от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 

48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и 

доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 

28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 

25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 

11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 

31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., 

бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., 

бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 

18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., 

в сила от 26.07.2013 г.) 

 

Със Закона за допълнение на ЗЗТ се предлага създаване на 

нова разпоредба, съгласно която при предоставянето на концесия за 

защитена територия - изключителна държавна собственост,  част от 

концесионното плащане в размер на 50 на сто се превежда по 

бюджетите на общините по местонахождение на защитената 

територия. 

В чл.81 от Закона за концесиите е уредена принципната 

възможност със закон да се предвиди част от паричните постъпления 

от концесионни плащания за държавни концесии да се превеждат от 

съответното министерство или ведомство по бюджетите на общините 

по местонахождението на обекта на концесията. Нормата 

представлява една изключително целесъобразна форма за 

допълнително финансиране на общинските бюджети. Подобен подход 

е особено оправдан при предоставянето на концесии в защитените 

територии, тъй като тези концесии са свързани с развитие на туризъм 

и необходимост от активното участие на съответните общини в 

създаването  и поддържането на инфраструктура, съответстваща на 

нарастващите като пряк резултат от концесията потребности на 

обществеността. Чрез превеждането на част от концесионното 

плащане по сметка на общинските бюджети се осигурява необходим 

ресурс за поддържане на общинската инфраструктура и се обезпечава 

финансовата независимост на общините.  


