
1 

 

 

Утвърдил: 

Кирил Вълчев 

Генерален директор на  

Българската телеграфна агенция  

 

 

Дата 21.04.2022 г. 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА РЕДА И ПОЛЗВАНЕТО НА ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА 

АГЕНЦИЯ 

 

Глава I 

Общи положения 

 

Чл. 1. (1) Вътрешните правила за ползване на почивните бази на Българската телеграфна 

агенция (БТА) регламентират вътрешния ред и организацията на отдиха в почивните бази, 

както и правата и задълженията на почиващите лица, съобразно особеностите на тяхната 

дейност.  

Чл. 2. (1) Основните цели на почивните бази за отдих са насочени към ефективното използване 

на наличната материално-техническа база и осигуряване на възможност за почивка на 

максимален брой служители на БТА, членовете на техните семейства и лицата, с които 

служителите се намират във фактически съпружески съжителства.  

Чл. 3. (1) Почивните бази на Българската телеграфна агенция са разположени в: 

1. гр. Балчик -  8 (осем) апартамента – тип „студио“ в хотел „Принцес Резиденс“; 

2. с. Шкорпиловци – бунгала. 

Чл. 4. (1) Ежегодно генералният директор на БТА издава заповед, с която утвърждава цените за 

ползване на почивната база в с. Шкорпиловци, която се публикува и на електронната страница 

на БТА (http://www.bta.bg/bg/). 

(2) На електронната страница на БТА се публикува и информация за почивната база в гр.  

Балчик. 

Чл. 5. (1) За осъществяване организацията и  вътрешния ред на почивните бази в БТА отговаря 

управител отдих/почивна база. 

 

Глава II 

Лица, които могат да ползват почивните бази 

 

Чл. 6. (1) В почивните бази на Българската телеграфна агенция могат да почиват следните 

лица: 

1. служители на БТА; 

2. съпруг/съпруга на служител на БТА; 

3. роднини по права линия на служители на БТА; 

4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, придобили в БТА 10 

(десет) години трудов стаж през последните 20 години. 

(2) Други лица – придружители на лицата по ал. 1, се допускат в почивните бази на БТА, само в 

присъствието и след регистрацията на лицата по ал. 1. 

http://www.bta.bg/bg/
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(3) Външни лица се допускат само при наличието на свободни места. За външни лица се считат 

лица, които не са в трудови правоотношения с БТА, както и лица извън кръга на посочените в 

чл. 6, ал. 1, т. 1-4. 

 

Глава III 

Ползване на почивната база в гр. Балчик 

 

Чл. 7. (1) Апартаментите – тип „студио“ в почивната база в гр. Балчик са предоставени под 

наем след провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост.  

(2) Апартаментите – тип „студио“ в почивната база в гр. Балчик могат да се ползват от лицата 

по чл. 6, ал. 1 и ал. 2 през летния сезон в периода от 01.05 до 30.09 за всяка календарна година, 

след подаване на заявка в дирекция „Финанси“ в БТА, не по-късно от 25.04 за всяка календарна 

година.  

(3) Дирекция „Финанси“ обобщава данните и в срок до 30.04 за всяка календарна година подава 

заявка за настаняване на лицата по чл. 6, ал. 1 и ал. 2, ненадвишаваща 10 % (десет на сто) от 

общия брой нощувки на месец за летния сезон в апартаментите – тип „студио“, собственост на 

БТА. 

(4) Цената на нощувка  за лицата по чл. 6, ал. 1 и ал. 2 е с отстъпка от 20 % (двадесет на сто) от 

най-ниската цена за нощувка към съответния момент за даденото студио, обявена в booking или 

еквивалентна платформа, използвана от наемателя. Сумите за нощувки се заплащат на място в 

почивната база в гр. Балчик.  

 

Глава IV 

Ползване на почивната база в с. Шкорпиловци 

Раздел първи 

Ред за заявяване и разпределяне на легловата база 

 

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1 могат да ползват почивната база за не повече от 14 дни през 

летния сезон в периода от 01.06 до 30.09 за всяка календарна година. 

(2) Лицата по чл. 6, ал. 1 имат право да ползват 1 (едно) бунгало за себе си и придружителите 

си, с изключение на служителите на БТА с 3 и повече деца, които могат да ползват 2 (две) 

бунгала. 

(3) Ползването на почивната база става след подаване на заявка от лицата по чл. 6, ал. 1 в 

дирекция „Финанси“ в БТА или на място в почивната база в с. Шкорпиловци, не по-късно от 

31.05 за всяка календарна година, като данните се обобщават от оправомощен от директора на 

дирекция „Финанси“ служител. В заявката се посочва времето за престой в почивната база и 

лицата по чл. 6, ал. 2. 

(4) При заявени еднакви дати от лицата по чл. 6, ал. 1, предимство за ползване на почивната 

база имат лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, спрямо лицата по чл. 6, ал. 1, т. 4, независимо от датата 

на подаване на заявката, а при заявени еднакви дати на лица по чл. 6, ал. 1, т. 1-3 предимство 

има по-рано подадената заявка. 

(5) Ползването на почивната база в с. Шкорпиловци се извършва след заплащане на дължимата 

сума не по-късно от 3 (три) работни дни. Стойността на нощувките се заплаща в касата на БТА 

или по банков път по сметката на БТА.  

Чл. 9. (1) При непълна заетост на базата, считано от 01.06. за всяка календарна година, 

дирекция „Финанси“ или управителят на почивната база в с. Шкорпиловци, след съгласуване с 

дирекция „Финанси“, могат да извършват резервации на външни лица, желаещи да ползват 



3 

 

почивната база в с. Шкорпиловци, при условия и цени, утвърдени ежегодно от генералния 

директор на БТА и оповестени на електронната страница на БТА. 

(2) Стойността на нощувките се заплаща в касата на почивната база в с. Шкорпиловци, в касата 

на БТА или по банков път по сметката на БТА до 3 (три) работни дни от извършване на 

резервацията. 

Чл. 10. (1) При невъзможност за ползване на почивката от страна на лицата по чл. 6, ал. 1 за 

платения период, тя може да се ползва от друг служител. 

(2) Преотстъпването се извършва, като се уведомява дирекция „Финанси“ и управителя на 

почивната база в с. Шкорпиловци.  

(3) Служителят, получил ползването на почивната база за съответния период, заплаща на 

отказалия се служител платената сума в пълен размер. 

Чл. 11. (1) При невъзможност за преотстъпване на ползването на почивната база по реда на чл. 

11, съответното лице е длъжно да уведоми дирекция „Финанси“ не по-късно от 10 (десет) дни 

преди започване на почивката. 

(2) Платената сума се възстановява от дирекция „Финанси“ при връщане на платежния 

документ за внесената сума. 

(3) В случай че срокът по ал. 1 не бъде спазен, платената сума не се възстановява. 

Чл. 12. (1) В извънредни случаи (заболяване, природни бедствия или смърт на роднина) или 

поради неотложни служебни задължения, които водят до невъзможност за ползване на 

почивната, лицето е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Финанси“. 

(2) Платената сума за нощувка в този случай се възстановява от дирекция „Финанси“ в пълен 

размер при предоставяне на платежния документ за внесената сума, както и документ 

удостоверяващ причината и ако почивката не е започнала.  

 

Раздел втори 

Приемане и настаняване на почиващите лица. 

Изисквания за ползване на почивните бази. 

 

Чл. 13. (1) Почиващите лица се приемат в почивната база в с. Шкорпиловци, след представяне 

на необходимите данни и документи за регистрация и попълване на адресна карта за 

настаняване. Почиващите лица задължително попълват и декларация за предоставяне на лични 

данни. 

(2) Лицата, явили се с нередовни документи или без необходимите документи, не се приемат на 

почивка. 

(3) Приемането на лица до 18-годишна възраст се извършва единствено в случаите, когато са с 

придружител – пълнолетно лице. 

(4) Не се приема за съхранение оръжие. 

Чл. 14. (1) Лицата се приемат за настаняване в почивната база в с. Шкорпиловци след 14:00 

часа на първия ден, заявен като начало на почивката. 

(2) Почиващите лица могат да пребивават в почивната база в с. Шкорпиловци най-късно до 

11:00 часа на последната дата, заявена като край на почивката. 

(3) Спазването на часовете за настаняване и освобождаване на стаите е задължително. 

(4) С предимство при настаняване в почивната база в с. Шкорпиловци се ползват бременните 

жени, майките с деца до седем годишна възраст и инвалидите. 

Чл. 15. (1) При настаняването си, почиващите лица са длъжни да проверят съответствието 

между наличното имущество в съответното бунгало и неговия опис и при установяване на 

несъответствие незабавно да информират управителя на почивната база. Опис на имуществото 

се поставя от вътрешната страна на входната врата на всяко бунгало. 
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Чл. 16. (1) При окончателното напускане на бунгалото,  почиващите лица са длъжни да угасят 

осветлението, да затворят прозорците и водопроводните кранове, и да предадат ключа на 

рецепцията след заключване на бунгалото.  

Чл. 17. (1) Почиващите лица са длъжни да спазват санитарно-хигиенните и 

противоепидемиологичните правила при ползване на предоставените им бунгала, общи 

помещения и места в почивната база, както и правилата по противопожарната охрана. 

(2) В случаи на извършване на авариен ремонт в бунгало, управителят на почивната база по 

преценка и при възможност може да премести почиващите в друго бунгало. 

(3) При възникване на аварии и/или нужда от ремонти в бунгалото, почиващите лица ги 

описват в „Книга за аварии“, която се намира на рецепцията. Управителят на почивната база е 

задължен регулярно да проверява за постъпили „Сигнали“ и да организира тяхното 

отстраняване. 

(4) По време на пребиваването си в почивната база почиващите са длъжни да не нарушават 

спокойствието на останалите лица в почивната база във времето от 14:00 часа до 16:00 часа и от 

22:30 часа до 6:00 часа. 

(5) Почиващите лица са задължени да ползват помещенията, инвентара и съоръженията с 

грижата на добри стопани. 

Чл. 18. (1) Почиващите лица са задължени непосредствено преди напускане да върнат ключа от 

стаята на управителя на почивната база и да присъстват при огледа на стаята за нанесени щети.  

(2) При установяване на нанесени повреди /щети или липси/, управителят на почивната база 

изготвя двустранен протокол. Протоколът се подписва от управителя на почивната база и 

почиващото лице.  

(3) При установяване на липса или повреда на имуществото в стаите/апартаментите/ или други 

помещения на почивната база, лицето причинило вредата, заплаща обезщетение в размер на по 

– високата от двете цени – отчетна или пазарна. 

(4) Когато лице не върне допълнително предоставена му от почивната база вещ за послужване 

или тя е върната в състояние, което я прави негодна за използване, вследствие на неправилна 

експлоатация, лицето заплаща обезщетение в размер на по–високата от двете цени – отчетна 

или пазарна. 

Чл. 19. (1) Вещи, забравени от почиващите лица в почивната база в с. Шкорпиловци, се 

съхраняват тридесет дни от датата на уведомяването на лицето.  

(2) Ако в срока по ал. 1, лицето не прибере забравените си вещи, управителят на почивната база 

не носи отговорност за тях. 

Чл. 20. (1) Почиващите лица нямат право: 

1. да се настаняват самостоятелно в почивната база или самостоятелно да се преместват от 

бунгалата, в които са настанени в други; 

2. да употребяват собствени електрически уреди с изключение на електрически самобръсначки, 

сешоари, епилатори; 

3. да поставят пирони по стените, мебелите и рамките на прозорците; 

4. да изнасят вещи, принадлежащи на почивната база, вън от нея, както и да ги преместват в 

други помещения и стаи; 

5. да готвят и да се хранят в помещения, неопределени за тази цел; 

6. да пущат в затворени помещения; 

7. да вдигат шум за времето от 22:30 часа до 6:00 часа и 14:00 часа до 16:00 часа; 

8. да палят огън в района на почивната база; 

9. да паркират лични моторно-превозни средства извън определените за това места; 

10. да допускат външни лица в стаите и други помещения на почивната база без знанието и  

разрешението на управителя на почивната база. 
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Раздел трети 

Нарушаване на вътрешния ред в почивните бази. Отговорност на лицата. 

 

Чл. 21. (1) Управителят на почивната база поставя на видно място настоящите правила. 

Чл. 22. (1)  Лицата, ползващи почивните бази, са длъжни да спазват настоящите правила.  

Чл. 23. (1) Управителят на почивната база има право да отстрани лицата, системно нарушаващи 

вътрешния ред, като незабавно уведоми главния секретар на БТА. За отстраняване на 

нарушителя на вътрешния ред се издава заповед от генералния директор на БТА. 

(2) Стойността на оставащите до края на заявените нощувки не се възстановяват на лицето. 

(3) Придружителите на лицата, чиято почивка е прекратена предсрочно по реда на ал. 1, имат 

право да ползват почивната база до крайния срок на почивката. 

  

Допълнителни разпоредби 

§1. По смисъла на тези правила: 

„Системни нарушения“ – са три или повече нарушения на регламентирания от настоящия 

правилник., вътрешен ред в почивната база извършени от лице, настанено в почивните бази с 

цел почивка. 

Заключителни разпоредби 

 

§2. Настоящите правила се издават на основание чл. 15 т. 6 от Закона за Българската 

телеграфна агенция и влизат в сила от деня на утвърждаването им. 

§3. Контролът по изпълнение на настоящите правила ще се осъществява от главния секретар на 

БТА. 

     


