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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за
заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и
на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на
Комисията за финансов надзор, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организация
та и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията
за финансов надзор
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагането на кандидат за за
местник-председател, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, и на
кандидат за заместник-председател, ръково
дещ управление „Осигурителен надзор“, на
Комисията за финансов надзор, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидат за заместникпредседател, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“, и на кандидат
за заместник-председател, ръководещ управ
ление „Осигурителен надзор“, на Комисията
за финансов надзор и представяне на документите им.
1. Предложенията за отделните кандидати
за заместник-председатели, ръководещи съ
ответно управления „Надзор на инвестици
онната дейност“ и „Осигурителен надзор“ на
Комисията за финансов надзор, се внасят в
писмена форма от председателя на Комисията
за финансов надзор до Комисията по бюджет
и финанси чрез председателя на Народното
събрание в 14-дневен срок от приемането
на тези процедурни правила от Народното
събрание.
2. Предложенията се придружават от пис
мени мотиви, които аргументират добрата
професиона лна реп у таци я на съответни я
кандидат. Към всяко предложение се прилагат
следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – при
ложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор – приложение
№ 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до
кументите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 3
към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше юридическо или иконо
мическо образование с минимална образова
телно-квалификационна степен „магистър“;
е) свидетелство за съдимост;
ж) документи, удостоверяващи, че пред
ложеният кандидат притежава добра про
фесионална репутация, професионален опит
и отговаря на изискването за трудов и/или
служебен стаж по специалността не по-малко
от 5 години в сферата на правото, икономиката
или финансите през последните 10 години.
II. Публично оповестяване на документите.
Предложенията заедно с приложените към
тях документи се публикуват на специализи
рания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание в срок не по-късно
от 12 дни преди изслушването.
Публикуването на предложенията и доку
ментите се извършва в съответствие с изисква
нията на Закона за защита на личните данни.
Юри ди ческ и лица с нестопанска цел,
регистр ирани за осъществяване на обще
ственополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да пред
ставят на Комисията по бюджет и финанси
становища за кандидатите, вк лючващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
Средствата за масово осведомяване могат да
изпращат в Комисията по бюджет и финанси
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат.
Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: София, пл. Княз Алексан
дър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на За
кона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
Кандидатите се проверяват за принадлеж
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателни
те служби на Българската народна армия.
Искането за извършване на предварителна
проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз
навателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по бюджет и финанси.
Резултатите от проверката се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кан
дидати, Комисията по бюджет и финанси
проверява представените документи и дали
всеки от тях отговаря на изискванията за
заемане на съответната длъжност.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
3. Всеки кандидат се представя от предсе
дателя на Комисията за финансов надзор – до
две минути. Представянето включва и данни
за специфичната подготовка, мотивацията,
публичната репутация и обществената под
крепа за кандидата.
4. Всеки от кандидатите представя своята
концепция за дейността на управлението в
Комисията за финансов надзор, за което е
предложен от председателя на Комисията за
финансов надзор – до 20 минути.
5. Комисията по бюджет и финанси провеж
да разисквания по направените предложения.
Народните представители поставят поотделно
своите въпроси към всеки от кандидатите – до
две минути на народен представител. След
изчерпване на зададените въпроси към всеки
кандидат от всички народни представители
той отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет
и финанси представя в резюме становищата
и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, на които не е получен
отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
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8. Комисията може да изисква допълни
телна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комиси ята изготвя по смисъла на
чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването на кандидатите и го внася
в Народното събрание. Към доклада се при
лага проект на решение за избор на всеки от
кандидатите за заместник-председател, ръко
водещ съответното управление в Комисията
за финансов надзор.
11. Отказът на кандидат от у частие в
изслушването не спира процедурата по от
ношение на другия кандидат за съответната
длъжност.
V. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление в Комисията
за финансов надзор, от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на На
родното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предло
жените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вноси
теля – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидату
рите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризи
раната система за гласуване.
6. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на при
състващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Приложение № 1
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъж
ността ................................................................……………
Декларатор: ............................
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Приложение № 2
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........….........………...……, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго граж
данство.
Декларатор: .............................

Приложение № 3
към Решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ......................…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предва
рителна проверка за установяване на принадлеж
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
4741

Декларатор: .......................

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор
на нов тип боен самолет
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Републ ика
България и чл. 37 от Правилника за органи
зацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване
изпълнението на процедурата по избор на нов
тип боен самолет.
2 . Вр емен нат а ком иси я с лед ва да с е
запознае с всички факти и обстоятелства
относно проведената процедура по избор на
нов тип боен самолет; извършените дейст
вия от длъжностни лица по разглеж дане
на постъпилите предложения от страните
доставчици; отговорностите по управление
то на процеса; реда за вземане на решение
за завършване на процедурата по избора от
Министерския съвет.
3. Временната комисия изготвя доклад за
фактите и обстоятелствата относно проведе
ната процедура и направените изводи.
4. Временната комисия се създава на про
порционален принцип общо от 19 членове в
съотношение: Парламентарна група на ПП
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Г ЕРБ – 8 п редстави тели, Парламен тарна
група „БСП за България“ – 6 представители,
Парламентарна група „Обединени патриоти“ –
2 представители, Парламентарна група „Дви
жение за права и свободи“ – 2 представите
ли, и Парламентарна група на ПП ВОЛЯ –
1 представител.
5. Избира ръководство и състав на Вре
менната комисия, както следва:
Председател: Емил Маринов Христов,
Заместникпредседател: Христо Георгиев Гаджев,
Членове:
Пламен Иванов Манушев,
Владимир Цветанов Тошев,
Антон Динев Тодоров,
Анна Василева Александрова,
Евгения Даниелова Ангелова,
Маноил Минчев Манев,
Жельо Иванов Бойчев,
Филип Стефанов Попов,
Спас Янев Панчев,
Николай Иванов Цонков,
Петър Бойков Витанов,
Таско Михайлов Ерменков,
Милен Василев Михов,
Борис Вангелов Борисов,
Симеон Христов Симеонов,
Джейхан Хасанов Ибрямов,
Слави Дичев Нецов.
6. Временната комисия се създава за срок
от 2 месеца.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4766

РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Имрен Исметова Мехмедова за
заместник-председател на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 29 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4816
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 27 юни 2017 г.

по конституционно дело № 2 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председа
тел: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан
Илиев, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, при участието на секретарпротоколиста Мариана Георгиева разгледа в
закрито заседание на 27 юни 2017 г. консти
туционно дело № 2/2017 г., докладвано от
съдията Румен Ненков.
Производството пред Конституционния
съд (КС) е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 150, ал. 2 от Конституц ията на Република
България (Конституцията).
За произнасяне по същество е допуснато
искане на тричленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) за установяване
на противоконституционност на чл. 40, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 98
от 2016 г.) в частта, която се отнася за пен
сионерите, регистрирани като упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дей
ност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1
от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Вносителят се позовава на противоречие с
основното начало на равенство на гражданите
пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията),
като приема, че лицата от посочената група
неоправдано са поставени в по-неблагоприятно
положение от онези, които не работят. Твърди,
че в случая задължителните здравни вноски
фактически са се превърнали в данък, а това е
в нарушение на чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
Поддържа също така, че установеният законов
механизъм за определяне на размера на внос
ката е несправедлив и води до неоправдано
накърняване на правото на собственост по
чл. 17 от Конституцията в контекста на чл. 1
от Допълнителния протокол към Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС).
От заинтересуваните институции станови
ще са представили Министерският съвет, ми
нистърът на здравеопазването, министърът на
финансите, министърът на труда и социалната
политика, Националната здравноосигурителна
каса, Националният осигурителен институт,
Националната агенция за приходите, Комисия
та за защита от дискриминация, Българският
лекарски съюз, Висшият адвокатски съвет и
Националната занаятчийска камара.
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Становище по предмета на делото са пред
ложили още Съюзът на юристите в България
и Българската асоциация на пенсионерите.
Писмено правно мнение са дали проф. Ва
сил Мръчков, проф. Йордан Христосков и
проф. Красимира Средкова.
Комисията за защита от дискриминация,
Висшият адвокатски съвет, Националната
занаятчийска камара, Съюзът на юристите в
България и Българската асоциация на пен
сионерите намират искането за основателно
и предлагат да бъде уважено. Според тях
към момента на пенсионирането принципи
те на взаимност и солидарност в здравното
осигуряване вече са напълно реализирани
по отношение на пенсионираните граждани,
които с предходния си принос са изпълнили
максимума на ангажимента си към здрав
ноосигурителните фондове. Считат, че е не
справедливо за всеки работещ пенсионер да
постъпват две здравноосигурителни вноски.
Твърдят, че оспорената разпоредба създава
неравнопоставеност между упражняващите
свободна професия и/или занаятчийска дей
ност пенсионери и останалите пенсионери,
които не работят. Поддържат, че сигурността
на здравноосигурителната система няма да
бъде застрашена, ако работещите пенсионе
ри от посочената група бъдат освободени от
задължителните здравноосигурителни вноски
върху допълнително реализирания от тях доход.
Обратното становище застъпват Министер
ският съвет, министърът на здравеопазването,
министърът на финансите, министърът на
труда и социалната политика, Националната
здравноосигу рителна каса, Националният
осигурителен институт, Националната агенция
за приходите и Българският лекарски съюз,
както и проф. Васил Мръчков, проф. Йордан
Христосков и проф. Красимира Средкова, които
намират искането за неоснователно. Според тях
оспорената разпоредба не нарушава принципа
на равенство пред закона, защото правилно
третира еднакво всички лица, които реализират
доход от трудова дейност, без да дава неоправ
дано предимство на пенсионираните. Позо
вавайки се на особеностите на системите на
социално осигуряване и здравно осигуряване,
поддържат, че в случая аналогията с Решение
№ 5/2000 г. по к.д. № 4/2000 г. е неприложима.
Във връзка с това отбелязват, че здравното
осигуряване, за разлика от социалното осигуря
ване, не допуска реципрочност между приноса
на отделния гражданин и обезпечената полза
(съответната медицинска помощ), тъй като е
основано на равнопоставеност на осигурените
лица при достъпа до лечение, не функционира
на партиден, а на разходопокривен принцип и
не покрива еднократно осигурителния риск.
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По отношение на законовия механизъм за оп
ределяне на параметрите на задължителната
здравноосигурителна вноска сочат предходна
практика на КС, според която Конституцията
дава възможност на законодателя да прави
преценка по целесъобразност при съобразяване
на материалните възможности на осигурените
лица наред с необходимостта да бъде обезпе
чено достатъчно финансиране на достъпна
медицинска помощ. Твърдят, че регулирането
на правото на собственост е извън предмета на
оспорената разпоредба, поради което не може
да се поставя въпросът за неговото накърня
ване, включително и в светлината на чл. 1
от Допълнителния протокол към КЗПЧОС.
Отхвърлят и тезата, че задължителните здрав
ноосигурителни вноски са данък, защото срещу
тях гражданите пожизнено могат да разчитат
на адекватно медицинско обслужване.
Като обсъди материалите по делото, Кон
ституционният съд прие, че искането е не
основателно по следните съображения:
Конституцията предвижда специална защи
та на здравето на човека, третирайки го като
изключително важна обществена ценност. На
тази основа чл. 52, ал. 3 задължава държавата
да се ангажира със закрилата на здравето, а
успоредно с това чл. 52, ал. 1 закрепва като
основно право на гражданина и правото на
здравно осигуряване, насочено към гарантиране
на достъпна медицинска помощ. Основният
закон изисква условията и редът за упражняване
на това право да бъдат определени със закон.
Държавата изпълнява това свое задължение
чрез регламентацията по ЗЗО.
Без да са изброени изчерпателно, източ
ниците на финансиране на здравеопазването
също са предмет на конституционна уредба, в
която личните осигурителни вноски са посо
чени изрично (чл. 52, ал. 2). Конституцията не
ограничава законодателя да обвърже осигуре
ния гражданин със задължение да допринася
за общото благо чрез внасяне на определена
вноска в целевите фондове на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), вместо да
разчита единствено на неговата добра воля, т.е.
на свободното му усмотрение. Този подход е в
синхрон с конституционната идея за създава
не на „социална държава“, чиято реализация
неминуемо е обвързана с необходимост от со
лидарност и взаимопомощ между членовете на
обществото. Чрез прилагането му се гарантира
справедливостта като конституционна ценност,
защото ако беше възприет противоположният
принцип на доброволност на личния принос,
би възникнал риск от облагодетелстване на
недобросъвестни членове на обществото. Кон
ституционосъобразността на въвеждането на
задължение за внасяне на лични осигурителни
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вноски (както за пенсионно, така и за здравно
осигуряване) е утвърдена категорично и недву
смислено с редица предходни решения на Кон
ституционния съд (вж. Решение № 32/1998 г.
по к.д. № 29/1998 г., Решение № 8/2012 г. по
к.д. № 16/2011 г., Решение № 2/2014 г. по
к.д. № 3/2013 г., Решение № 3/2016 г. по к.д.
№ 6/2015 г. на КС и пр.). Настоящият състав
на съда не намира основание да се отклони
от тази трайно установена практика.
Всеки човек, докато е жив, се нуждае от
здравна помощ, поради което през целия му
живот се налага да се набират финансови
средства за неговото здравно осигуряване.
Възприемайки като водещ принципа за задъл
жителност на здравните вноски по отношение
на осигуреното лице, с чл. 40 ЗЗО законода
телят е приел, че полученият доход е основа
за определяне на отделната индивидуална
здравноосигурителна вноска. Този подход
съответства на изискванията за социална
справедливост и гражданска солидарност.
Същевременно равенството пред закона и
свързаната с него забрана за дискриминация по
чл. 6, ал. 2 от Конституцията не се нарушават,
когато законодателят, воден от съвместима с
Основния закон цел, вместо да предвиди по
пълване на здравните фондове единствено от
задължителните вноски на осигурените лица,
по отношение на определени групи от тях прех
върля тежестта на осигуряването, изцяло или
отчасти, върху други източници, като държав
ния бюджет, работодателите или съответните
ведомства. Например, в социалната държава,
която е възприела като общочовешки ценности
хуманизма, справедливостта и търпимостта
(абзац 2 от Преамбюла на Коституцията), е
напълно оправдано здравното осигуряване
на определени обществени групи, които са
в икономически неравностойно положение
(малолетни и непълнолетни, задържани под
стража, учащи се младежи, бежанци и пр.),
да е за сметка на държавния бюджет (вж.
чл. 40, ал. 3 ЗЗО). Във връзка с предмета на
настоящото конституционно дело е особено
важно да се подчертае, че размерът на пен
сиите, получавани от държавното обществено
осигуряване и професионалните пенсионни
фондове, служи като основа за определяне
на здравноосигурителната вноска за отделния
пенсионер, но вноските винаги са за сметка
на държавния бюджет (чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗО).
Частично оспорената разпоредба на чл. 40,
ал. 1, т. 2 ЗЗО установява начина за определяне
на здравноосигурителните вноски, дължими
от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО. В
кръга на задължените попадат и гражданите,
регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност. Зако
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нодателят е визирал всички лица, които по
лучават доходи от полагането на труд, без да
отделя получаващите пенсия от непридобилите
това право. Подходил е в духа на Основния
закон, избягвайки риска от неравно третира
не и създаване на неоправдани привилегии,
несъвместими с принципите по чл. 6, ал. 2 от
Конституцията. Така, от една страна, всички
пенсионери от държавното обществено оси
гуряване или от професионалните пенсионни
фондове са освободени от задължението да
правят задължителни здравноосигурителни
вноски, защото тази тежест е поета от дър
жавния бюджет по силата на чл. 40, ал. 1,
т. 4 ЗЗО. От друга страна – всички граждани,
които получават доходи от свободна професия
и/или занаятчийска дейност, независимо дали
получават и пенсия, имат съответно задълже
ние към фондовете на здравното осигуряване.
Уважаването на искането, така както е
направено от вносителя, би довело до неравно
третиране, което не намира своето оправда
ние в Конституцията. От неприлагането на
оспорената разпоредба само по отношение на
пенсионерите, регистрирани като упражнява
щи свободна професия и/или занаятчийска дей
ност, ще последва неравенство сред различни
групи от здравноосигурени граждани. В групата
на работещите лица би било несправедливо
тежестта от задължителното здравно осигуря
ване да се поеме единствено от онези, които
още не са пенсионери, за сметка на облагоде
телстването на получаващите пенсия, състав
ляваща за тях доход, освободен от данъчно и
осигурително обременяване. Конституционно
нетърпимо неравенство би възникнало и в
по-стеснената група на самоосигуряващите
се лица, защото в искането е визиран един
ограничен кръг от тях, докато задължението
за внасяне на здравноосигурителни вноски ще
продължи да обвързва останалите.
Конституционният съд не споделя дово
дите на вносителя, че срещу задължението
за внасяне на здравноосигурителни вноски
върху получения трудов доход пенсионираният
представител на свободна професия „няма да
получи нещо различно или в повече от това,
на което вече има право“, както и че „не по
лучава нищо насреща на това задължение“.
Системата на публичното здравно осигуряване
е така устроена, че облагата за отделния оси
гурен зависи от конкретно възникнала нужда
от здравна помощ, а не от личния му принос
към фондовете за здравеопазване. Почивайки
на принципа за солидарност, задължителното
участие в набирането на средства за здравно
осигуряване не се определя от очакването
за „получаване на нещо“. Съгласно закона
упражняващите свободна професия пенсио
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нери, така както и неработещите пенсионери,
ще получат такава медицинска помощ, от
каквато имат нужда. Независимо от размера
на внесените индивидуални средства всички
осигурени лица подлежат на еднакво, равно
поставено третиране, защото зачитането на
човешкото достойнство, което се гарантира
и чрез предоставяне на медицинска помощ
за осигуряване на живота и здравето, е висш
конституционен принцип, който не позволява
поставяне на знак за равенство между фи
нансовото участие в набирането на средства
за НЗОК на отделния гражданин и неговия
достъп до адекватна медицинска помощ.
Пенсионираните представители на сво
бодните професии, които продължават да
работят, така както и всички други работещи
пенсионери, са запазили своята трудоспособ
ност. Затова в защита на обществения интерес
е справедливо да бъдат обвързани с плащане
на вноски за здравно осигуряване на основата
на получавания от тях допълнителен доход
от трудова дейност. Лицата, подлежащи на
задължително здравно осигуряване, се нуж
даят от медицинска помощ пожизнено. Нещо
повече, за работещите пенсионери рискът от
възникване на здравен проблем е относително
по-висок отколкото за неработещите.
В мотивите на искането вносителят се е
позовавал изрично на Решение № 5/2000 г. по
к.д. № 4/2000 г. на КС във връзка с частично
обявената противоконституционност на чл. 4,
ал. 3 КСО по отношение на включването на
работещите пенсионери, подлежащи на само
осигу ряване като упражняващи свободни
професии или дейности, еднолични търговци,
собственици или съдружници в търговски
дружества, частни земеделски стопани и др.,
в кръга на задължително осигурените лица
за инвалидност поради общо заболяване, за
старост и за смърт. Тази част от посоченото
решение обаче е неотносима към предмета
на настоящия конституционен спор. В нея на
базата на тогава действащата правна уредба
заключението за противоконституционност
е обосновано с конкретни констатации за
привилегировано положение на пенсионерите,
които продължават да работят по трудови, слу
жебни, граждански и други правоотношения.
Поначало осигурителните права по чл. 51
и 52 от Конституцията са близки по природа,
защото чрез тях се предоставя защита на граж
даните, намиращи се в положение на уязви
мост. От друга страна обаче, те се различават
съществено по предмет и съдържание – докато
общественото осигуряване е насочено към
обезпечаване на социалната сигурност на
индивида, здравното осигуряване е предназ
начено да гарантира неговото биологическо
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оцеляване. Във връзка с конкретния обхват
на горепосоченото решение на КС следва да
се отчете още, че задължените лица по чл. 4
КСО са само такива, които получават доходи
от трудова или друга професионална дейност,
докато по силата на чл. 40 ЗЗО здравнооси
гурителни вноски се внасят и от лица извън
таза група (например, безработните по чл. 40,
ал. 5, т. 1 ЗЗО). На следващо място, незави
симо от размера на осигурителните вноски,
системата на здравно осигуряване предоставя
равен и еднакъв достъп до медицинска помощ
според конкретните нужди на всеки отделен
гражданин. Законът за здравното осигуряване
не предвижда осигурената полза, включваща
съответен обем от здравни услуги и дейности,
да бъде диференцирана според размера и броя
на внесените във времето здравноосигурителни
вноски. Освен това, за разлика от КСО, не
прави разграничение между задължително и
доброволно осигуряване. Следователно логика
та в мотивите на Решение № 5/2000 г. по к.д.
№ 4/2000 г. на КС относно задължителните
пенсионни вноски не може да бъде ползвана
и по настоящото дело. Може да се отбележи
обаче, че в същото решение, на което изрично
се е позовал вносителят на искането, съвсем
категорично е установено, че всички работе
щи, включително и пенсионираните, „...трябва
да бъдат поставени при еднакви условия при
изпълнение на работата им както във връзка
с данъчното облагане, така и по отношение
на вноските за обществено и здравно оси
гуряване...“. Тези принципни положения са
възприети в цялостната практика на КС, като
същите ръководят и настоящия състав при
решаване на конституционния спор.
Както вече беше посочено, по отношение на
задължението за внасяне на вноски за здравно
осигуряване законодателят третира еднакво
всички работещи граждани. Съобразно полу
чения от тях трудов доход осигурените са об
вързани лично с плащането на вноските, освен
ако по социални съображения или с оглед на
особеностите на службата тази тежест не се
поема от друг източник по силата на изрична
законова разпоредба. Индивидуалното задъл
жение за принос на отделния гражданин към
здравното осигуряване съдържа общи черти
със задължението за заплащане на данъци,
защото също е невъзвръщаемо, наложено е от
държавата едностранно чрез съответен закон
и може да се реализира чрез способите на
държавната принуда. Съществената разлика
е, че задължителните здравноосигурителни
вноски постъпват във фонд с установено це
лево предназначение, който се управлява от
специализиран орган в лицето на НЗОК. По
начало данъците се дължат безвъзмездно, т.е.
платецът не може да разчита на пряка облага,
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въпреки че не само обществото като цяло, но
и всеки негов отделен член има интерес от
нормалното функциониране на структурите на
властта и надлежното изпълнение на социал
ните отговорности на държавата, включващи
и възможност за субсидиране на системата на
здравеопазване. Все пак насрещната престация
по отношение на здравноосигуреното лице е
в много по-голяма степен предвидима – при
проявлението на заболяване, съставляващо
определено осигурително събитие, равнопоста
вено с всички други задължително осигурени
лица той трябва да получи предопределена по
вид и съдържание здравна помощ.
За лицата, включени в системата на задъл
жителното пенсионно осигуряване, осигури
телната цел се постига с придобиването на
право на пенсия, но това не важи за включе
ните в системата на задължителното здравно
осигуряване, защото рискът от възникване на
проблем в здравното състояние на човешкия
индивид продължава да съществува до края на
неговия живот без значение дали е пенсионер,
или още не е придобил това качество, дали
получава трудови доходи, или не работи. Ръко
воден от горните съображения, КС не намира
основание да възприеме тезата на вносителя
на искането, че с въвеждането на задължение
за внасяне на здравноосигурителни вноски от
работещите пенсионери, в частност – от онези
от тях, които упражняват свободна професия
и/или занаятчийска дейност, законодателят
фактически е наложил данък. Следователно
чл. 60 от Конституцията няма отношение към
предмета на настоящото дело.
Въпреки че специалните конституционни
предписания за данъчното облагане не обвърз
ват законодателя по отношение на правната
уредба на задължителните здравноосигури
телни вноски, КС отчита обстоятелството, че
разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Конституцията,
следвайки като ръководен принцип изискването
за законоустановеност на гаранциите за обез
печаване на гражданските права, предписва
условията и редът за осъществяване на здрав
ното осигуряване да се определят със закон.
Конституционността на оспорената разпоредба
може да бъде преценявана и на това непосочено
в искането основание (чл. 22, ал. 1, изр. 2 от
Закона за Конституционен съд). Конституци
онният съд намира, че и в посочения аспект
също няма допуснато нарушение на Основния
закон. В чл. 40, ал. 1 ЗЗО е установен прин
ципът на определяне на здравната вноска за
задължително осигурените граждани на базата
на получавания доход, разграничени са групите
от лица, които трябва с лични средства да по
емат заплащането на осигурителните вноски,
и лицата, за които осигурителната тежест се
поема от други източници. Тези констатации са
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валидни и за чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО в оспорената
є част, свързана с препращането към чл. 4,
ал. 3, т. 1 КСО по отношение на работещите
пенсионери, регистрирани като упражнява
щи свободна професия и/или занаятчийска
дейност. На основата на произтичащата от
Конституцият а идея за солидарност между
гражданите в социалната държава законодате
лят не се е отклонил от изискването системата
на задължително здравно осигуряване да бъде
установена чрез „ясни правила в закона, за
да се гарантират стабилност и предвидимост
на правната уредба и защита на основното
право на гражданите на здравно осигуряване“
(вж. мотивите на Решение № 3/2016 г. по к.д.
№ 6/2015 г. на КС).
Що се отнася до конкретно установения
механизъм за определ яне на размера на
здравноосигурителните вноски, съответното
законодателно решение подлежи на консти
туционен контрол само доколкото е извън
рамките на допустимата от Основния закон
целесъобразност (вж. Решение № 13/2003 г.
по к.д. № 11/2003 г. на КС и пак Решение
№ 3/2016 г. по к.д. № 6/2015 г. на КС). На тази
основа КС намира за неоснователен довода
по искането за допуснато нарушение на чл. 17
от Конституцията. Поначало внасянето на
задължителни здравноосигурителни вноски
засяга имуществената сфера не само на ви
зираните от вносителя работещи пенсионери,
регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, но и
всички останали групи от лица, обвързани
с аналогично задължение. Както е посочено
по-горе, става въпрос за задължения с публи
чен характер, чието основание се легитимира
от съдържанието и духа на Конституцията.
Затова в случая не може да се приеме, че
въвеждането им чрез закон е в нарушение на
изискването за законова защита на ползваща
та се с неприкосновеност частна собственост
(чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията).
По действащата нормативна уредба е въ
веден минимален размер на дължимите от
самоосигуряващите се лица здравноосигури
телни вноски, който е обвързан с размера на
минималния месечен осигурителен доход за
съответната група, така както е определен с
ежегодния Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване. Ако през някоя година
задължителните здравноосигурителни вноски
са непоносими или не съответстват на матери
алната справедливост като елемент на принци
па на правовата държава, то това не произтича
непосредствено от подлежащата на оценка за
конституционосъобразност разпоредба. Дейст
ващият законов модел на социално осигуряване
възприема общ механизъм за предвиждане на
минимален и максимален осигурителен доход,
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в чиито предели се определят здравноосигу
рителните вноски, включително и по отно
шение на упражняващите свободна професия
и/или зана ятчийска дейност. Ц ялостни ят
правен регламент обаче надхвърля рамките
на оспорената част от чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО,
поради което не може да бъде подложен на
конституционен контрол по настоящото дело.
По принцип КС не е компетентен да се про
изнася по целесъобразността на възприетата
от законодателя политика във всяка отделна
социално-икономическа сфера.
Вносителят на искане по чл. 150, ал. 2 от
Конституцията не може да се позовава на
несъответствие на закона с международни
те договори, по които България е страна, и
съответно – да иска произнасяне на КС по
такъв въпрос. Същевременно разпоредбата на
чл. 5, ал. 4 от Конституцията дава възможност
при разглеждане на делото съставът на съда
непосредствено да приложи с предимство
влезлия в сила за страната, ратифициран и
обнародван международен акт, когато намери,
че относимото към казуса вътрешно право
му противоречи. Без да навлиза в съществото
на индиректно поставения в искането въпрос
за несъвместимост на оспорената законова
разпоредба с Допълнителния протокол към
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, КС намира за необходи
мо само да отбележи, че чл. 1 от протокола
дословно допуска лишаване от собственост
„в интерес на обществото и съгласно условия,
предвидени в закона и в общите принципи на
международното право“ и признава правото
на държавите „да въвеждат такива закони,
каквито счетат за необходими за осъществя
ването на контрол върху ползването на соб
ствеността в съответствие с общия интерес
или за осигуряване плащането на данъци или
други постъпления или глоби“.
По гореизложените съображения и на осно
вание чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 150,
ал. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд за установя
ване на противоконституционност на чл. 40,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; посл. изм., бр. 98 от
2016 г.) в частта, която се отнася за работещите
пенсионери, регистрирани като упражняващи
свободна професия и/или занаятчийска дей
ност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1
от Кодекса за социално осигуряване.
Председател:
Борис Велчев
4731
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 28 ЮНИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 6840 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2017 г. за разплаща
не на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на ветераните от войните,
настанени за отдих и лечение в санаториумите
на Националния осигурителен институт, и
на правоимащите лица по чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет
ка на предвидените средства по централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4776

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за определяне на размера на еднократната
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2017 – 2018 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за по
криване на част от разходите в началото на
учебната 2017 – 2018 година в размер 250 лв.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4789

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна
дейност, приета с Постановление № 453 на
Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2016 г.
и бр. 27 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. Актовете за установяване на адми
нистративните нарушения по чл. 95 се съставят
от определени от министъра на младежта и
спорта длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на
младежта и спорта.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4790

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. в размер 3 298 449 лв.,
представляващи левовата равностойност на
1 850 400 щатски долара по курса на Бъл
гарската народна банка за 15 май 2017 г., за
изплащане на членския внос на Република
България в Обединения институт за ядрени
изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ – Дубна),
за 2017 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2017 г.
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Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на равен
достъп до качествено висше образование и
развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Координация и мониторинг на
научния потенциал за интегриране в евро
пейското изследователско пространство и
глобалната информационна мрежа“, по бю
джета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4791

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и
училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. За средищна детска градина по
смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование се
определя общинска детска градина или част
от нея в друго населено място, в която се
обучават най-малко 4 деца в задължителна
предучилищна възраст от други населени
места, в които няма детска градина или
училище, което да организира задължително
предучилищно образование, и която за тези
деца е на най-малко разстояние, измерено
по асфалтирана пътна мрежа, в друго насе
лено място.
Чл. 2. За средищно училище по смисъла
на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищно
то и училищното образование се определя
държавно или общинско училище по чл. 38,
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ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищ
ното и училищното образование – начално,
основно, обединено или средно училище, в
което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други
населени места, в които няма училище и
за които това е училището, осъществяващо
обучение в съответния клас и намиращо се
на най-малко разстояние, измерено по асфал
тирана пътна мрежа.
Чл. 3. (1) Списъкът на средищните детски
градини и училища се актуализира ежегод
но по мотивирано предложение на кмета на
общината след решение на общинския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят до
10 септември в Министерството на образо
ванието и науката.
(3) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. наименование и адрес на детската гра
дина или училището;
2. мотиви за необходимостта от включване
на детската градина или училището в Списъка
на средищните детски градини и училища;
3. сведение за броя на обучаваните деца
и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст от населените места, в ко
ито няма детска градина или училище, което
провежда обучение в съответната група или
в съответния клас;
4. информация за маршрутите на пътуване,
състоянието и вида на пътната мрежа.
(4) За училищата предложението по ал. 1
съдържа и:
1. информация за възможностите за оси
г у ря ва не на целод невна орга н иза ц и я на
учебния ден;
2. информация за възможностите за оси
гуряване на обедното хранене.
Чл. 4. Към министъра на образованието
и науката се създава междуведомствена ко
мисия с представители на Министерството
на образова н ие т о и нау к ата, М и н ис т ер 
ството на финансите, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на здравеопазването и на
Националното сдружение на общините в
Република България, която прави оценка
на внесените предложения по чл. 3, ал. 1,
извършва преглед на действащи я списък
съобразно критериите по чл. 1 и 2 и прави
предложения за актуализирането му.
Чл. 5. (1) За пътуващите деца и ученици до
средищна детска градина и средищно училище
се осигурява безплатен транспорт. Безплатен
транспорт се осигурява и за всички други
деца в задължителна предучилищна възраст
и за учениците от I – XII клас включително,
които пътуват от населени места, в които
няма детска градина или училище, до найблизката детска градина или училище, което
провежда обучение в съответната група или
в съответния клас, и обратно.
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(2) Транспортът по ал. 1 се организира от
директора или от кмета на общината в съот
ветствие със Закона за автомобилните превози
и се финансира в съответствие с Наредбата за
условията и реда за предоставяне на средства
за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътни
чески превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за опре
делени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерента
билни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи
за извършване на превозите, приета с Поста
новление № 163 на Министерския съвет от
2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.).
(3) Със заповед на директора на детската
градина или на училището или на кмета на
общината се определят лица за придружаване
на децата и на учениците от I – IV клас по
време на транспортирането до най-близкото
средищно училище или до най-близката сре
дищна детска градина и обратно.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране
на намалените приходи от прилагането на
цени за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени в нор
мативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени път
нически превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване
на превозите, приета с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51
от 2015 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „до 16-годишна
възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народ
ната просвета“ се заменят с „по чл. 283, ал. 2
от Закона за предучилищното и училищното
образование“.
2. В чл. 19 т. 8 се изменя така:
„8. децата в задължителна предучилищна
възраст и учениците от I – XII клас вклю
чително, които пътуват от населени места,
в които няма детска градина или училище,
осъществяващи обучение в съответната група
или в съответния клас, с осигурен безплатен
транспорт до детска градина или училище
в най-близкото населено място на терито
рията на общината или на съседна община
в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование.“
3. В чл. 77, ал. 2 думите „съответния регио
нален инспекторат по образование“ се заменят
със „съответното регионално управление на
образованието“.
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4. В приложение № 4 към чл. 13, ал. 1, в
наименованието думите „до 16-годишна въз
раст“ се заличават.
5. В приложение № 12 към чл. 67, ал. 3
думите „до 16-годишна възраст“ се заличават,
а думите „чл. 26 от Закона за народната про
света“ се заменят с „чл. 283, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование“.
§ 2. Отменя се Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списък на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за включ
ване в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване
на средствата за допълнително финансиране
за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища (обн., ДВ,
бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87
от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и
97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г., бр. 17, 62
и 97 от 2013 г., бр. 92 от 2014 г. и бр. 43, 86 и
90 от 2015 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основа
ние чл. 53, ал. 6 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4792

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 12 000 000 лв.
за изпълнение на мерките за сигурност и
обезпечаване на събитията при провеждане
на Българското председателство на Съвета
на ЕС – 2018 г., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на вът
решните работи за 2017 г. – 9 500 000 лв.;
2. по бюджета на Държавна агенция „На
ционална сигурност“ за 2017 г. – 500 000 лв.;
3. трансфер по бюджета на Столичната
община за 2017 г. – 2 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи/
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигу
ряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г.
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат пока
зателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на защитата на националната сигурност“,
бюджетна програма „Национална сигурност“,
по бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
и председателят на Държавна агенция „Наци
онална сигурност“ да извършат съответните
промени по бюджетите си за 2017 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително
по бюджетните взаимоотношения на Столич
ната община с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на председателя на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ и на кмета на Столичната
община.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4793

РЕШЕНИЕ № 356
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за обявяване на неспециализирани училища
за училища с национално значение
На основание чл. 38, ал. 9 и 10 от Закона за
предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява неспециализирани училища
за училища с национално значение за срок
4 години съгласно приложението.
2. Обявява за държавни училищата от № 1
до № 4 от приложението.
3. Прехвърлянето на финансирането на
училищата по т. 2 да се извърши считано от
1 септември 2017 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

Училища с национално значение
№
по
ред

Област

1.

Ловеч

2.

Ловеч

3.

Пазарджик

4.

Стара Загора

5.

Разград

6.
4794

Община

Населено
място

Училище

Професиона лна гимнази я
по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Димитър Димов“
Професионална гимназия по
Тетевен
Тетевен
горско стопанство и дървооб
работване „Сава Младенов“
Професионална гимназия по
Велинград
Велинград
горско стопанство „Христо
Ботев“
Професионална гимназия по
Стара Загора Стара Загора ветеринарна медицина „Иван
Павлов“
Ловеч

Ловеч

Разград

Разград

Професионална техническа
гимназия „Шандор Петьофи“

София област Правец

Правец

Професиона лна гимнази я
по компютърни технологии
и системи

Приложение
към т. 1
Първостепенен разпо
редител с бюджет
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и на
уката
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и на
уката
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и на
уката
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и на
уката
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и на
уката
М и н ис т е р с т в о т о н а
образован ието и нау
ката (чрез бюджета на
Техническия универси
тет – София)
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на д ърж а вно п редп ри ят ие „На ц иона лна
комп ания „Железопътна инфраструктура“
(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2009 г., бр. 25 и 100 от 2010 г., бр. 99 от
2012 г., бр. 49 от 2014 г., бр. 76 от 2015 г. и
бр. 73 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 50 се създават т. 8 и 9:
„8. Железопътна секция – Бургас;
9. Железопътна секция – Шумен.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
4701

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Комисията за
финансов надзор и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с устройството и дейността
на Комисията за финансов надзор, наричана
по-нататък „комисията“, и със структурата и
функциите на нейната администрация.
Чл. 2. (1) Комиси ята е специализиран
държавен орган за регулиране и финансов
надзор с цел защита интересите на инвести
торите, застрахованите и осигурените лица,
осигуряване на стабилност, прозрачност и
доверие на финансовите пазари и осигуряване
на адекватна и стабилна инфраструктура на
финансовите пазари.
(2) Комиси я та осъщест вява дейност та
си въз основа на принципите на законност,
публичност, колегиалност, взаимодействие и
сътрудничество.
(3) Комисията при осъществяване на своите
правомощия е независима от органите на из
пълнителната власт и се отчита за дейността
си пред Народното събрание.
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(4) При осъществяване на своята дейност
комисията взаимодейства с органите на съдеб
ната власт, органите на изпълнителната власт
и другите държавни институции, невключени
в системата на изпълнителната власт.
Чл. 3. (1) Комисията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в София.
(2) По бюджета на комисията постъпват
приходите от:
1. такси;
2. продажбата на периодични издания,
издавани от комисията, и от продажбата на
формуляри;
3. субсидия от централния бюджет;
4. международни проекти и програми;
5. други източници и дейности, разрешени
от закона.
Чл. 4. (1) Дейността на комисията и под
готовката на заседанията се осигуряват от
администрацията на комисията.
(2) Администрацията на комисията се ръ
ководи от председателя на комисията.
Г л а в а

в т о р а

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Раздел І
Състав и правомощия на комисията
Чл. 5. Комисията е колегиален орган и се
състои от петима членове: председател, трима
заместник-председатели и член.
Чл. 6. (1) Комисията за финансов надзор:
1. осъществява държавния надзор по Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
Закона за прилагане на мерките срещу пазар
ните злоупотреби с финансови инструменти,
Закона срещу пазарните злоупотреби с фи
нансови инструменти, Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел, Закона за
пазарите на финансови инструменти, Закона
за възстановяване и преструктуриране на
кредитни институции и инвестиционни посред
ници и Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и други предприятия
за колективно инвестиране;
2. осъществява държавния застрахователен
надзор по Кодекса за застраховането и Закона
за здравното осигуряване;
3. осъществява държавния осигурителен
надзор по Кодекса за социално осигуряване;
4. регулира дейността на поднадзорните
лица.
(2) В изпълнение на своите правомощия
комисията:
1. приема наредби и издава инструкции и
указания;
2. разработва и прилага правила и системи
за управление на рисковете на финансовите
пазари;
3. издава или отказва издаването на раз
решения (лицензии) и одобрения;
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4. извършва проверки по документи и на
място върху дейността на поднадзорните лица;
5. прилага принудителни административни
мерки и налага административни наказания;
6. п ред я вя ва иск а не за о т к ри ва не на
производство по несъстоятелност на поднад
зорно лице;
7. назначава квестор в случаите, предвидени
в Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, Закона за пазарите на
финансови инструменти, Закона за дейност
та на колективните инвестиционни схеми и
други предприятия за колективно инвестира
не, Кодекса за застраховането и Кодекса за
социално осигуряване;
8. разпорежда освобождаването на опра
вомощени да управляват и представляват
поднадзорно лице в случаите, предвидени в
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за пазарите на финансови
инструменти, Закона за дейността на колек
тивните инвестиционни схеми и други пред
приятия за колективно инвестиране, Кодекса
за застраховането и Кодекса за социално
осигуряване;
9. взема решения за сключване на спора
зумения за сътрудничество и обмен на ин
формация с Българската народна банка или
други органи в страната или в чужбина, уп
ражняващи надзорни функции върху дейността
на финансовите пазари, както и за участие в
международни организации и институции в
областта на финансовите пазари;
10. осъществява представителството на Ре
публика България в европейските регулаторни
органи и в другите структури на Европейския
съюз, които имат за цел да подпомагат разра
ботването на основните насоки за развитие в
областта на финансовите пазари, подготовката
на актове на институциите на Европейския
съюз, последователното и своевременното им
въвеждане, както и ефективното сътрудни
чество между органите на държавите член
ки, осъществяващи регулиране и надзор на
финансовите пазари;
11. осъществява функции по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, като
съгласува статута на звеното за вътрешен одит,
стратегическия и годишния план за дейността
по вътрешен одит и приема годишния доклад
за дейността по вътрешен одит.
Чл. 7. (1) Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на
комисията;
2. представлява комисията в страната и
в чужбина;
3. координира дейността на заместникпредседателите;
4. организира, ръководи и контролира
дейността на администрацията;
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5. назначава държавните слу ж ители и
прекратява служебните им правоотношения,
сключва и прекратява трудовите договори
със служителите от администрацията на ко
мисията и определя техните възнаграждения;
6. утвърждава длъжностното разписание
на администрацията на комисията;
7. утвърждава функционалните характерис
тики на административните звена;
8. организира съставянето на проектобю
джета и го внася за приемане от комисията;
9. организира изпълнението, приключва
нето и отчитането на бюджета и го внася за
приемане от комисията;
10. осъществява правомощия във връзка
с установяване и възлагане за събиране на
публичните държавни вземания, дължими в
полза на комисията;
11. организира разглеждането на постъпили
сигнали по реда на Административнопроце
суалния кодекс.
(2) Председателят на комисията координира
дейността на заместник-председателите чрез
извършването на предварително съгласуване на:
1. издаваните от тях индивидуални ад
министративни актове, както и отказите за
издаване на такива актове;
2. прилагането на принудителни админи
стративни мерки;
3. извършването на проверки върху дей
ността на поднадзорните лица.
(3) Заместник-председателите предоставят
проектите на актовете по ал. 2 заедно с всич
ки вътрешни актове, съдържащи експертни
мнения, становища и препоръки, свързани
с откриване на производството, издаване на
съответния акт или иницииране на проверка
на поднадзорно лице.
(4) Предоставянето на материалите за съ
гласуване се осъществява посредством главния
секретар или определено от него длъжностно
лице в случай на отсъствие, като регистрира
нето, текущото съхранение и предаването на
документите на председателя на комисията или
на оправомощено от него лице се извършват
чрез директора на дирекция „Деловодство и
административно обслужване“.
(5) Председател ят на комиси ята може
да възлага допълнителни функции извън
посочените в този правилник във връзка с
функционалната компетентност на админи
стративните звена.
(6) Председателят на комисията може да
предостави някои от правомощията си на член
на комисията или на служител на ръководна
длъжност от администрацията на комисията.
(7) В отсъствие на председателя правомо
щията му се изпълняват от определен от него
с писмена заповед заместник-председател за
всеки конкретен случай.
Чл. 8. (1) Председателят на комисията
създава на негово подчинение консултативни
съвети, както и работни експертни групи, във
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връзка с осъществяване на правомощията на
комисията или за изпълнение на конкретни
задачи.
(2) В акта за съставяне на съветите и ра
ботните групи по ал. 1 се определят техният
ръководител и състав, редът за осъществяване
на дейността им, техните функции и задачи
и срок за изпълнението им.
(3) Консултативните съвети и работните
групи изразяват мнения и експертни стано
вища и отправят предложения във връзка с
възложените им функции и задачи.
Чл. 9. (1) В рамките на предоставените им
по закон правомощия заместник-председате
лите организират, ръководят и отговарят за
дейността на съответното управление.
(2) Заместник-председателите внасят за
разглеждане от комисията всички въпроси
от ръководената от тях сфера на дейност, за
които нямат самостоятелна компетентност,
а за самостоятелната им дейност регулярно
информират комисията.
(3) Заместник-председателите са длъжни да
изразяват становища по всички изпратени за
съгласуване проекти на актове на комисията.
Чл. 10. (1) Заместник-председателите под
готвят отчет за ръководената от тях дейност
на тримесечие и го внасят за обсъждане от
комисията.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа:
1. издадените индивидуални администра
тивни актове, както и отказите за издаване
на такива актове;
2. обжалваните по административен или
съдебен ред актове, включително пред кой
орган са обжалвани и дали са потвърдени;
3. приложените принудителни админи
стративни мерки и издадените наказателни
постановления, включително обжалвани ли
са и пред кой орган и дали са потвърдени;
4. резултатите от осъществявания надзор
върху поднадзорните лица.
(3) Когато отчетът по ал. 1 съвпада с ка
лендарно шестмесечие, той съдържа и:
1. състоянието и перспективите на регу
лираните пазари на ценни книжа, пазара на
застрахователни услуги и пазара на осигури
телни услуги;
2. адекватността на нормативната уредба,
свързана със съответната сфера на дейност.
(4) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 от
Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) подготвя на тримесечие отчет, който
съдържа:
1. постъпилите жалби срещу поднадзорните
на комисията лица и информация за тяхната
основателност;
2. изготвените анализи и предложенията за
усъвършенстване на дейността на комисията;
3. обобщаване на извършените дейности
от компетентност на КФН по Закона за въз
становяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.
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Чл. 11. (1) Комисията огласява публично
следваната политика и създадената практика
по прилагането на нормативните актове, както
и мотивите за тяхната промяна.
(2) Комисията приема и публикува на
интернет страницата си основните насоки за
дейността си, в които определя политиката,
която поддържа, и приоритетите, които следва
при осъществяването на функциите и право
мощията, свързани с регулирането и надзора
на финансовите пазари.
(3) Приеманите от комисията наредби и
инструкции, както и издаваните от нея раз
решения (лицензии) и одобрения, за които
това е предвидено, се обнародват в „Държавен
вестник“, а останалите решения се публику
ват на официалната интернет страница на
комисията.
(4) Указанията на комисията се публику
ват в бюлетина на комисията и на интернет
страницата є.
(5) Комисията осигурява публичност на
дейността си и чрез средствата за масово
осведомяване.
Чл. 12. (1) Комисията издава периодично
официален бюлетин с цел информиране на
обществеността и постигане прозрачност за
осъществяваната от нея дейност.
(2) Бюлетинът може и да е само в елек
тронна форма.
Чл. 13. Редът за достъп до съхраняваните
в комисията документи, както и условията
за получаване на заверени преписи от тях се
определят в наредба на комисията.
Раздел ІІ
Организация на заседанията
Чл. 14. (1) Комисията приема програма
за нормативната си дейност за шестмесечен
период.
(2) Програмата се изготвя от главни я
секретар въз основа на предложения от чле
новете на комисията и се внася за приемане
от председателя.
(3) Програмата за нормативната дейност
на комисията включва:
1. наименованието на нормативния акт,
целите и предмета на нормативния акт, очак
ваното въздействие;
2. заседанията, на които ще се обсъжда
проектът на нормативен акт;
3. заседанието, на което ще се приеме
нормативният акт;
4. член на комисията, отговорен за подго
товката на нормативния акт.
(4) Постъпилите в комисията предложения
за усъвършенстване на законодателството,
направени от граждани, юридически лица
или други държавни органи, се разпределят
на ресорния член на комисията за становище.
Чл. 15. (1) Предложение за даване на пис
мени указания може да направи всеки член
на комисията.
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(2) Предложението се прави в писмена
форма и се мотивира, като съдържа:
1. името на лицето, отправило предложе
нието;
2. изложение на обстоятелствата, върху
които се основава предложението;
3. същността на предложението;
4. подпис на лицето, което е отправило
предложението.
(3) Предложението може да се направи в
електронна форма, подписано с електронния
подпис на члена на комисията, като трябва да
се изпрати на електронната поща на комисията.
Чл. 16. (1) Членовете на комисията отгова
рят за подготовката на проектите на актове
от компетентността на комисията в ръково
дените от тях ресори.
(2) При необходимост членовете на ко
мисията съгласуват проектите на актове с
дирекциите в администрацията на комисията
съобразно функционалната им компетентност.
Чл. 17. (1) Въпросите за разглеждане от
комисията се внасят с докладна записка, под
писана от вносителя, към която се прилагат:
1. писмен доклад, съдържащ мотиви;
2. проект на акт, парафиран от вносителя
и от юрист от съответната дирекция;
3. справка за съответствие с европейското
право в случаите на внасяне на нормативен акт;
4. становище за въздействието върху бюдже
та на комисията, предварително съгласувано
с дирекция „Финансово-стопански дейности“;
5. други документи, когато това се изисква
или е необходимо във връзка с разглеждането
и приемането на акта.
(2) Материалите по ал. 1 се представят и
в електронна форма.
Чл. 18. (1) Материалите за разглеждане от
комисията се внасят в дирекция „Деловодство
и административно обслужване“ не по-късно
от 3 работни дни преди редовното заседание.
(2) В случаите, когато не са спазени изиск
ванията на чл. 17, главният секретар на ко
мисията връща материалите с указания за
отстраняване на нередовността.
(3) В случаите, когато не е спазен срокът
по ал. 1, но материалите отговарят на изиск
ванията на чл. 17, те се включват в дневния
ред за следващото заседание.
(4) По изключение материали, които не
отговарят на някои от изискванията на чл. 17
и са внесени след срока по ал. 1, се включват
в дневния ред по решение на председателя на
комисията след доклад на главния секретар.
Чл. 19. (1) Комисията разглежда и решава
въпросите от своята компетентност на засе
дания, които са открити и закрити.
(2) На откритите заседания задължително
присъстват служители от администрацията на
комисията, определени с решение на комисията.
(3) По преценка на председателя при раз
глеждането на конкретни въпроси на открити
те заседания могат да участват и други лица.
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(4) На закритите заседания присъстват
само членовете на комисията и протоколист.
(5) По изключение и по предложение на
председателя комисията може да заседава
посредством видео- и/или аудиоконферентна
връзка, позволяваща възприемане и участие
във всички обсъждания и вземане на решения.
Чл. 20. (1) Комисията заседава най-малко
веднъж седмично по утвърден от председателя
дневен ред.
(2) Материалите по дневния ред се предос
тавят на членовете на комисията най-късно
2 работни дни преди заседанието.
(3) По мотивирано искане на член на
комиси ята или по собствена инициатива
председателят може да свиква заседание на
комисията, без да се спазва срокът по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 3 членовете на коми
сията трябва да бъдат уведомени предишния
работен ден за датата, часа и дневния ред на
заседанието. Уведомяването може да стане и
по електронен път на служебната електронна
поща на членовете.
Чл. 21. (1) Заседанията на комисията се
провеждат, ако на тях присъстват непосредстве
но или чрез видео- и/или аудиоконферентна
връзка повече от половината от членовете
на комисията.
(2) Заседанията на комисията се ръководят
от нейния председател, а в негово отсъст
вие – от определен от него заместник-пред
седател.
Чл. 22. (1) Комисията приема решения с
явно гласуване и с мнозинство не по-малко
от три гласа.
(2) Въздържане от гласуване не се допуска.
(3) Членовете на комиси ята, които са
гласували „против“, задължително излагат
писмено своите мотиви или ги изпращат
по електронен път, подписани с електронен
подпис, на електронната поща на комисията,
които се прилагат към протокола от заседа
нието на комисията.
Чл. 23. (1) За всяко заседание на комисията
се води протокол на хартиен носител, който
се подписва от всички присъствали членове,
като за заседанията може да се създава и
аудиозапис.
(2) Протоколът може да се състави и само
в електронна форма, като в този случай се
подписва с електронен подпис на всеки от
членовете на комисията.
(3) При необходимост от изготвяне на пре
пис-извлечение от протокола той се подписва
от председателя и от определен от комисията
служител от администрацията.
(4) Протоколът се изготвя в срок до 2 ра
ботни дни след приключване на заседанието.
Чл. 24. Решенията на комисията се съоб
щават на заинтересуваните лица в законоус
тановените срокове.
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Чл. 25. (1) При жалби и сигнали, подадени
срещу решения на комисията или на нейни
органи, докладчик за тяхното проучване може
да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5
ЗКФН с изключение на случаите, в които
е действал като заместник-председател по
заместване. В тези случаи комисията избира
докладчик измежду заместник-председателите.
(2) Докладчикът по ал. 1 има всички пра
вомощия, необходими за провеждането на
пълна и цялостна проверка, включително:
1. да изисква и получава информация и
документи по случая;
2. да изисква писмени или устни обяснения
от всички заинтересувани лица;
3. да събира други доказателства, допустими
по Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Устните обяснения по ал. 2, т. 2 се
протоколират и се подписват от лицето, дало
обясненията.
(4) Всички факти и обстоятелства, събрани
във връзка с извършваната проверка, могат
да бъдат използвани единствено за целите
на разглеждането от комисията на жалбата
или сигнала.
(5) Докладчикът е длъжен да предприеме
всички мерки да защити от неразрешено
използване или разкриване информацията,
предоставена му във връзка с изпълнението
на неговите правомощия.
(6) При осъществяване на своите правомо
щия членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН
се подпомага от съответните звена съобразно
функциите им.
(7) В отсъствие на члена на комисията по
чл. 3, т. 5 ЗКФН правомощията му се изпъл
няват от заместник-председател на комисията,
определен със заповед на председателя за
всеки конкретен случай.
(8) В случаите на подадени жалби и сигнали
срещу решения на заместник-председателя,
определен по реда на ал. 7, комисията избира
за докладчик друг заместник-председател.
Чл. 26. (1) Докладчикът изготвя мотивиран
доклад по жалбата или сигнала и го предос
тавя на комисията.
(2) Докладът се представя най-късно 3
работни дни преди изтичане на сроковете за
произнасяне на комисията по жалбата или
сигнала.
(3) Докладът съдържа:
1. заключението на докладчика относно
жалбата или сигнала;
2. доказателствата и други материали, на
които е основано заключението;
3. други въпроси, които имат отношение
към или възникват в резултат на извършената
проверка;
4. при необходимост препоръки относно
предприемане на мерки във връзка с устано
вени пропуски или нарушения в работата на
комисията и нейните органи, включително
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необходимостта от изменение и допълнение
на нормативните актове, регулиращи финан
совите пазари.
Чл. 27. (1) Комисията разглежда доклада
и въз основа на извършеното проучване се
произнася с решение по съответната жалба или
сигнал. Органът, чието решение се обжалва,
не участва в обсъждането и гласуването.
(2) При необходимост комисията пред
приема действия по промяна в надзорната
политика и създадената практика по прила
гане на нормативните актове, които огласява
съгласно чл. 11.
Чл. 28. (1) Жалби и сигнали срещу поднад
зорни на комисията лица могат да се подават
лично или чрез пълномощник в деловодство
то на комисията. Жалбите или сигналите,
подадени от служители на поднадзорни на
комисията лица, се приемат посредством кому
никационни канали, осигурени от комисията.
Комисията поддържа актуална информация за
комуникационните канали на достъпно място
на нейната страница в интернет.
(2) Жалбите и сигналите по ал. 1 се завеждат
в специален регистър в дирекция „Деловодство
и административно обслужване“ и се разпре
делят за разглеждане от члена по чл. 3, ал. 5
ЗКФН и съответния заместник-председател.
(3) Заместник-председател ят представя
писмено становище по постъпилата жалба или
сигнал на члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН, както и
информацията за последващи действия във
връзка с разглеждане на жалбите и сигналите.
(4) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН
разглежда подадената жалба или сигнал, като
чл. 25, ал. 2 – 5 се прилагат съответно. При
необходимост членът на комисията по чл. 3,
т. 5 ЗКФН може да отправя препоръки по
смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 4.
(5) Отговорът до подателя на жалбата или
сигнала се изготвя от члена на комисията по
чл. 3, т. 5 ЗКФН, подпомаган от дирекция
„Анализи, жалби и преструктуриране“.
(6) Комисията за финансов надзор пред
приема действия за защита на личните данни
на лицата, подали жалбите или сигналите, и
на лицата, срещу които те са подадени.
(7) Достъп до жалбите и сигналите се
предоставя само на служителите, за които
достъпът до тези данни е необходим за изпъл
нение на служебните им задължения.
(8) Отговорите по жалби и сигнали се
изпращат на подателите им в срок до 30 дни
от постъпването им.
(9) При случаи с правна и фактическа
сложност председателят на комисията може
да удължи срока по предходната алинея наймного с 10 календарни дни, освен ако в закон
не е предвидено друго.
(10) Отговорите по жалби и сигнали се
изпращат по начина, по който е постъпила
жалбата, съответно сигналът.
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Раздел ІІІ
Координиране дейност та на органите на
комисията
Чл. 29. (1) Председателят на комисията
може да свика работна среща с участието на
всички членове на комисията за обсъждане,
изразяване на мнения и препоръки по въпроси,
представляващи особен интерес, важност или
значителна фактическа сложност, относими
към конкретно производство от компетент
ността на ресорния заместник-председател.
(2) При необходимост становище по въпро
си, представляващи особен интерес, важност
или значителна фактическа сложност, може
да изрази създаден по реда на чл. 8 консул
тативен съвет.
(3) По искане на председателя, когато е
необходимо с оглед изясняване на обстоятел
ства, свързани с издаване на административен
акт или с извършване на определено действие,
членовете на комисията изразяват писмено
консултативно мнение във връзка с предос
тавения за съгласуване административен акт
по чл. 7, ал. 2.
Чл. 30. (1) Материалите за обсъж дане
включват всички вътрешни актове, съдържащи
експертни мнения, становища и препоръки,
свързани с конкретното производство.
(2) Материалите се предоставят в дирекция
„Деловодство и административно обслужва
не“ не по-късно от три работни дни преди
провеждане на работната среща.
(3) По искане на председателя, когато е
необходимо, членовете на комисията изразяват
писмено консултативно мнение по въпроса.
Раздел ІV
Организационни въпроси
Чл. 31. (1) При осъществяване на своите
правомощия председателят на комисията пъ
тува в страната и в чужбина, без да се издава
заповед за командироване. В тези случаи
главният секретар съставя паметна записка,
която включва всички реквизити на заповед
и отчет за командировка.
(2) Заместник-председателите и членът
на комисията се командироват в страната и
в чужбина със заповед на председателя на
комисията.
Чл. 32. (1) Членовете на комисията ползват
отпуските, предвидени в трудовото законо
дателство.
(2) Ползването на отпуск от заместникпредседателите и члена на комиси ята се
разрешава от председателя.
(3) За ползването на отпуск от председате
ля на комисията се съставя паметна записка
от главния секретар, която включва всички
реквизити на заповедта за разрешаване на
съответния вид отпуск.
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Чл. 33. Процесуалното представителство
по спорове, по които страна е комисията или
неин орган, се осъществява от лица, опреде
лени от председателя.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИ
СТРА ЦИ ЯТА Н А КОМИСИ ЯТА ЗА ФИ
НАНСОВ НАДЗОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 34. (1) При изпълнение на своите
правомощия комисията се подпомага от ад
министрация.
(2) Председателят на комисията по своя
инициатива, както и по предложение на
заместник-председател и/или на главния се
кретар, може да създава отдели и сектори в
дирекциите. В случай че предложението касае
ръководена от заместник-председател или от
члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН сфера
на дейност, то се съгласува с него.
Чл. 35. (1) Общата численост на служите
лите в администрацията на комисията е 250
щатни бройки.
(2) Длъжностното разписание на адми
нистрацията на комисията се утвърждава от
председателя на комисията.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 36. (1) Административното ръковод
ство на администрацията на комисията се
осъществява от главния секретар.
(2) Главният секретар под прякото ръко
водство и след съгласуване с председателя
осигурява функционирането на администраци
ята на комисията и взаимодействието между
отделните структурни звена.
(3) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато той ползва законоустано
вен отпуск, неговите функции се изпълняват
от определен от председателя на комисията
за всеки конкретен случай служител на ръ
ководна длъжност.
Чл. 37. Главният секретар:
1. координира дейността на администра
цията на комисията;
2. организира разпределението на задачи
те за изпълнение между административните
звена на комисията;
3. координира и контролира администра
тивните звена за точното спазване на норма
тивните актове и законните разпореждания
на председателя и органите на комисията;
4. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията на комисията;
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5. представлява администрацията на ко
мисията съобразно правомощията, предоста
вени му от председателя на комисията, пред
юридически и физически лица в страната и
в чужбина;
6. координира и контролира изграждането
на единна информационно-комуникационна
инфраструктура, осигуряваща дейността на
комисията и на нейната администрация;
7. координира и контролира подготовката
на материалите за заседанията на комисията;
8. отговаря за функционирането на сис
темата за финансово управление и контрол;
9. организира и контролира съхраняването
на документите и другите носители на инфор
мация, както и предоставянето на публичната
информация на гражданите, юридическите
лица и държавните органи;
10. ръководи управлението на човешките
ресурси и утвърждава длъжностните харак
теристики на служителите;
11. предлага за утвърждаване функционал
ните характеристики на административните
звена на комисията, като за дирекциите,
включени в специализираната администрация,
предложението се съгласува със съответния
член на комисията;
12. ръководи, координира и контролира
документооборота;
13. определя условията и реда за ползване
на имуществото, предоставено на комисията;
14. координира оперативното взаимодейст
вие на комисията с органите на законодател
ната, изпълнителната и съдебната власт, както
и с органите на местното самоуправление и
с неправителствени организации;
15. организира, координира и контролира
цялостната дейност по подготовката, отпечат
ването и разпространяването на официалния
бюлетин и другите издания на комисията;
16. у т върж да ва оп ределен и бюд же т н и
разходи в слу чай на упълномощаване от
председателя;
17. обезпечава оперативната съвместимост
и информационната сигурност на информа
ционните системи на комисията за нуждите
на предоставянето на електронни админи
стративни услуги;
18. осъществява функциите във връзка с
използването на удостоверенията за електро
нен подпис в комисията;
19. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя на комисията.
Чл. 38. (1) Главният секретар провежда
оперативни съвещания по текущи въпроси
от административен характер, свързани с
дейността на администрацията на комисията,
както и за определяне на общ подход при
подготовката на въпроси за разглеждане от
комисията.
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(2) В оперативните съвещания участват
служителите на ръководна длъжност и други
служители от администрацията на комисията,
поканени от главния секретар.
(3) Дневният ред и материалите за обсъж
дане се утвърждават от главния секретар.
Раздел ІІІ
Звено за вътрешен одит
Чл. 39. (1) Звеното за вътрешен одит e на
пряко подчинение на председателя на комисия
та и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)
на всички структури, програми, дейности и
процеси в комисията.
(2) Звеното за вътрешен одит докладва
директно на председателя на комисията, а по
конкретни въпроси – и на комисията.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. разработва статут за определяне на целта,
правомощията и отговорностите на вътреш
ния одит, който се съгласува с комисията и
се подписва от председателя;
2. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изисква
нията на ЗВОПС, международните стандарти
за професионална практика по вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одито
ри, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
3. изготвя на базата на оценка на риска
и в съответствие с дългосрочните цели на
комисията тригодишен стратегически план
и годишен план за дейността си, които се
съгласуват от комисията и се утвърждават
от председателя;
4. представя независима и обективна оценка
за състоянието на одитираните системи за
финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
в комисията;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхват
ността на финансовата и оперативната инфор
мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. извършва одитни ангажименти за кон
султиране, като дава съвети, мнение, обучение
и др., с цел да се подобрят процесите на уп
равление на риска и контролът, без да поема
управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя и
с ръководителите на одитираните структури
резултатите от всеки извършен одитен анга
жимент, дадените препоръки и резултатите
от проследяване на тяхното изпълнение, като
при необходимост докладва и на комисията;
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9. изготвя и представя на председателя
тримесечни доклади и годишен доклад за
дейността по вътрешен одит, като последният
се предоставя и на комисията.
Раздел ІV
Финансов контрольор
Чл. 40. Служителят, който изпълнява длъж
ността „финансов контрольор“, е на пряко
подчинение на председателя и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
Раздел V
Държавен инспектор
Чл. 41. (1) Служителят, който изпълнява
длъжността „държавен инспектор“, изпълнява
и функциите на „служител по сигурността на
информацията“. Той е на пряко подчинение на
председателя и осъществява административен
контрол върху дейността на структурните
звена и служителите в администрацията на
комисията, както и дейностите по чл. 22
от Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Служителят по ал. 1 извършва проверки
по утвърден от председателя годишен план,
както и извънпланови проверки по нареждане
на председателя, за всеобхватно, обективно,
безпристрастно и точно изясняване на про
веряваните проблеми и предлагане на мерки
за тяхното разрешаване с цел:
1. п редот вратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на адми
нистрацията;
2. подобряване работата на администра
цията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) Служителят по ал. 1 изпълнява кон
тролните си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тема
тични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси
по осъществяване на админист ративната
дейност в комисията;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязви
ми точки;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки по своя инициатива за
установяване на нарушения, възможни про
яви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и пред
ложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, под
законовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на администрацията на комисията;
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6. прави предложения до председателя на
комисията за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за професионална етика;
7. осъществява контрол и извършва провер
ки за установяване конфликт на интереси по
реда, определен в Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламенти
ращи организацията на работа и дейността
на администрацията на комисията;
9. изпраща сигнали до органите на про
куратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на комисията;
10. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
председателя на комисията.
(4) Служителят по ал. 1 осъществява и
следните дейности:
1. организира охраната, спазването на
пропускателния режим и опазването на иму
ществото на комисията;
2. организира оперативната подготовка на
личния състав за участие в единната спаси
телна система в съответствие с Националния
план за защита при бедствия;
3. организира изпълнението на задълже
нията във връзка с отбранително-мобилиза
ционната подготовка в комисията;
4. осъществява и други дейности съгласно
Закона за защита на класифицираната ин
формация, Закона за защита при бедствия и
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, възложени му от пред
седателя на комисията;
5. прави анализ на практиката при осъ
ществяване на задълженията на комисията
във връзка с прилагането на Закона за защита
на класифицираната информация, Закона за
защита при бедствия и Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и предложения за промени във връзка с от
страняване на констатирани пропуски.
(5) Служителят по ал. 1 предоставя еже
годен отчет на председателя на комисията за
резултатите от контролните си функции, както
и за резултатите от дейността си по Закона
за защита на класифицираната информация
и по ал. 4.
Раздел VІ
Обща администрация
Чл. 42. Според разпределението на функ
циите администрацията на комисията е обща
и специализирана.
Чл. 43. (1) Общата администрация подпо
мага осъществяването на правомощията на
председателя на комисията като ръководител
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на администрацията, осигурява технически
дейността на комисията и на специализираната
администрация и осъществява дейността по
административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(2) Общата администрация включва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Деловодство и администра
тивно обслужване“;
3. дирекция „Финансово-стопански дей
ности“;
4. дирекция „Меж дународно сътрудни
чество“;
5. дирекция „Информационни технологии“;
6. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
7. дирекция „Координация и политика на
регулаторната и надзорната дейност“.
(3) Дирекция „Правна“, дирекция „Меж
дународно сътрудничество“ и дирекция „Ко
ординация и политика на регулаторната и
надзорната дейност“ са на пряко подчинение
на председателя на комисията.
Чл. 44. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуално представи
телство във връзка с искови, обезпечителни,
изпълнителни, административни и админи
стративнонаказателни производства, по които
страна е комисията или нейните органи;
2. изготвя правни анализи и проекти на
закони и други нормативни актове във връзка
с правомощията и функциите на комисията
и нейните органи;
3. изготвя и/или съгласува проекти на
решения и други актове на комисията;
4. изготвя и/или съгласува заповедите и
други актове на председателя на комисията;
5. изготвя и/или съгласува договори и
споразумения, по които страна е комисията,
за съответствието им с приложимото право;
6. изготвя правни становища във връзка с
прилагането на закони и други нормативни
актове, които касаят правомощията и функ
циите на комисията и нейните органи;
7. подпомага члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН,
като подготвя становища по жалби и сигнали
срещу решения на комисията или на нейни
органи;
8. разработва методологии за единен регу
латорен и надзорен подход при осъществяване
на надзорната дейност на комисията;
9. анализира практиката при осъществяване
на надзорната дейност на комисията и прави
предложения за усъвършенстването є;
10. проучва и анализира международната
регулаторна и надзорна практика с цел уста
новяването на добри практики в областта на
финансовия надзор и прави предложения за
въвеждането им, когато това е относимо, в
надзорната практика на комисията;
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11. при необходимост и с цел последовател
ното прилагане на нормативните изисквания
в надзорната дейност на комисията изготвя
методологични указания и оказва методоло
гично съдействие;
12. анализира приложимите в надзорната
дейност на комисията стандарти на доклад
ване и отчетност и при необходимост пред
лага промени с цел избягване дублирането
на надзорна информация, предоставяна от
поднадзорните лица;
13. разработва и актуализира методология
за установяване на пазарни практики и биз
нес модели при предлагането на финансови
услуги без необходимия за това лиценз с цел
предприемането на ефективни надзорни мерки;
14. разработва методологи я и прилага
общоприети методологии за извършване на
предварителна и последваща оценка на въз
действието и координира процедурата при
извършване на такава оценка на нормативните
актове, уреждащи регулираната от комисията
дейност;
15. организира обществените консултации и
подготвя окончателния доклад за извършената
оценка на въздействието;
16. изготвя финансови обосновки по проекти
на нормативни актове, уреждащи дейността,
по отношение на която комисията упражнява
надзор;
17. участва в подготовката и възлагането
на обществени поръчки;
18. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 45. Дирекция „Деловодство и админи
стративно обслужване“:
1. организира, координира и контролира
документооборота на комисията;
2. организира технически подготовката и
провеждането на заседанията на комисията;
3. подготвя оперативните съвещания на
главния секретар;
4. изготвя и съхранява протоколите от засе
данията на комисията и материалите към тях;
5. осъществява контрол по изпълнение в
срок на решенията на комисията;
6. организира необходимия обмен на ин
формация между заинтересованите страни;
7. води и съхранява регистър на издадените
от комисията и нейните органи индивидуални
административни актове;
8. води и поддържа картотека на корес
пондентите в комисията;
9. извършва деловодно обсл у ж ване на
членовете на комисията и служителите от
нейната администрация;
10. извършва заверка на преписи от акто
вете, издадени от комисията, председателя и
заместник-председателите;
11. поддържа архивния фонд;
12. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
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Чл. 46. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. организира финансово-стопанската дей
ност и счетоводната отчетност в комисията в
съответствие с разпоредбите на действащите
нормативни актове, като изготвя и вътрешни
правила за организацията им;
2. изготвя тригодишна бюджетна прогноза
и годишен проект на бюджет на комисията
и съставя месечни и тримесечни отчети и
годишен касов отчет за изпълнението на
бюджета на комисията;
3. изготвя тримесечни оборотни ведомости,
годишна оборотна ведомост и годишен фи
нансов отчет, включващ годишен счетоводен
баланс и приложенията към него;
4. осъществява дейностите по начисляване
и събиране на вземанията на комисията;
5. отговаря за управлението на собстве
ност та на комиси ята и извършването на
инвентаризации;
6. участва в подготовката и възлагането на
обществени поръчки и следи за спазването на
сроковете по сключените договори;
7. отговаря за съхраняването на финансо
во-счетоводната документация;
8. изготвя документите по назначаване
то, преназначаването и освобождаването на
служителите, образува, води и съхранява слу
жебните и трудовите досиета на служителите;
9. организира и участва в подготовката
и провеждането на конкурсите за държавни
служители и подбора на служителите по
трудови правоотношения в комисията, както
и в процеса по оценяване изпълнението на
служителите в комисията;
10. прилага системата за заплащане на
служителите в комисията и приложимото
законодателство;
11. разработва длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на служителите
в администрацията;
12. осигурява методическа, организацион
на и техническа помощ при разработване и
изменение на длъжностните характеристики;
13. изготвя месечните ведомости за работни
те заплати и организира тяхното съхраняване;
14. изготвя годишен план за обучение и по
вишаване на професионалната квалификация
на служителите съвместно с ръководителите
на звена в администрацията на комисията;
15. организира и участва в подготовката и
провеждането на стажове в комисията;
16. организира дейностите, свързани с
осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд съгласно действащото зако
нодателство;
17. разработва проекти на актове, свързани
с организационното развитие и развитието на
човешките ресурси;
18. координира работата по национални
и меж дународни програми в областта на
човешките ресурси;
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19. съхранява книгата (регистър), в която
се водят декларациите по чл. 61 и 62;
20. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 47. Дирекция „Международно сътруд
ничество“:
1. подготвя и организира изпълнението
на европейски и международни проекти и
програми;
2. координира дейността на комисията
във връзка с членството є в международ
ни организации, в европейските надзорни
органи, комитетите и работните групи към
Европейската комисия, както и участието на
представители на комисията в работни групи
към Съвета на Европейския съюз;
3. осъществява и координира връзките на
комисията с държавни органи и междуведом
ствени работни групи във връзка с европейски
и международни въпроси, които се отнасят
до правомощията и функциите на комисията
и нейните органи;
4. осъществява и координира връзките и
обмена на информация с чуждестранни орга
ни за надзор на финансовите пазари и следи
за промените в техните надзорни политики;
5. следи за приетите актове на Европей
ския съюз или сключените от Европейските
общности международни договори, които на
лагат приемане на мерки на национално ниво,
чийто предмет е свързан с правомощията и
функциите на комисията и нейните органи;
6. организира превода на нормативни
актове, официална кореспонденция и други
документи, свързани с дейността на комисията
и нейните органи;
7. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 48. Дирекция „Информационни тех
нологии“:
1. осъществява изграждането и поддържане
то на структурната кабелна мрежа, информа
ционната, компютърната и комуникационната
система на комисията;
2. изготвя и предлага за актуализиране
правилата за организаци ята на работа с
информационно-комуникационната система
на комисията и осъществява обучението на
служителите за спазването им;
3. поддържа интернет страницата на ко
мисията;
4. поддържа връзка с информационните
центрове на други държавни органи, които
имат отношение към пазара на ценни книжа,
и обменя информация по актуални въпроси;
5. осигурява съхранението и достъпа до
водените в комисията регистри;
6. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 49. Дирекция „Връзки с общественост
та и протокол“:
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1. организира връзките на членовете на
комисията и служителите от нейната адми
нистрация със средствата за масово осведо
мяване;
2. предоставя информация за дейността на
комисията и нейните органи чрез средствата
за масово осведомяване и чрез други подхо
дящи комуникационни канали;
3. организира публични прояви, свързани
с дейността на комисията и нейните органи;
4. организира изготвянето и публикуването
на презентационни материали и периодични
публикации на комисията и нейните органи;
5. организира дейността на информацион
ния център на комисията;
6. координира дейността по поддръжка,
актуализиране и развитие на интернет стра
ницата на комисията;
7. подготвя и организира програмата на
председателя и членовете на комисията във
връзка с участието в международни прояви
и събития;
8. организира служебните командировки
и специализации в чужбина на членовете на
комисията и служителите от нейната адми
нистрация;
9. организира и координира образователни
прояви и инициативи, насочени към пови
шаване на нивото на финансова култура на
обществеността и отделни целеви групи;
10. обработва и съхранява библиотечния
фонд на комисията;
11. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 50. Дирекция „Координация и полити
ка на регулаторната и надзорната дейност“:
1. подпомага председателя при изпълнение
на функциите му по чл. 14, ал. 3, т. 3 ЗКФН;
2. осъществява методическото ръководство
и координацията във връзка с регулаторната
политика и надзора в областта на инвестици
онната, застрахователната и осигурителната
дейност;
3. съгласува правила и процедури за уста
новяване на единна практика и общи подходи
при осъществяване на регулаторните функции
и финансовия надзор над инвестиционната,
застрахователната и осигурителната дейност;
4. изготвя становища във връзка с функ
циите по регулиране и надзора на финан
совия пазар;
5. съгласува проектите на индивидуални
административни актове във връзка с регу
латорната политика и надзора в областта на
инвестиционната, застрахователната и осигу
рителната дейност;
6. съгласува информация и материали във
връзка с участието на комисията или нейни
представители в международни и национални
организации;
7. координира обмена на информация с
национални и международни институции,
държавни органи, органи на местното само
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управление и местната администрация, както
и с неправителствени организации, във връзка
с регулаторната политика и надзорната дейност
на комисията в областта на инвестиционната,
застрахователната и осигурителната дейност;
8. участва в разработването на проекти
на закони, наредби, инструкции, писмени
указания и практики, свързани с дейността
на комисията;
9. отчита ефекта от регулативната дейност
и дава конкретни предложения за изготвяне
на методология на финансовия надзор;
10. изготвя с помощта на другите дирекции
от специализираната администрация и с други
институции, след възлагане от комисията,
доклад за финансовата стабилност;
11. подпомага формирането на политиката
на комисията по управление на рисковете,
свързани с благоразумното управление на
поднадзорните на комисията лица;
12. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Раздел VІІ
Специализирана администрация
Чл. 51. (1) Специализираната администра
ция подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на комисията и нейните
органи.
(2) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
включва:
1. дирекция „Регулаторни режими на ин
вестиционната дейност“;
2. дирекция „Регулаторни режими на за
страхователния надзор“;
3. дирекция „Регулаторни режими на оси
гурителния надзор“;
4. дирекция „Надзор на инвестиционната
дейност“;
5. дирекция „Застрахователен надзор“;
6. дирекция „Осигурителен надзор“;
7. дирекция „Анализи, жалби и преструк
туриране“.
Чл. 52. (1) Дирекция „Регулаторни режи
ми на инвестиционната дейност“ и дирекция
„Надзор на инвестиционната дейност“ обосо
бяват управление „Надзор на инвестиционната
дейност“, като заместник-председателят по
надзор на инвестиционната дейност в рамките
на предоставената му компетентност ръководи
управлението.
(2) Дирекция „Регулаторни режими на
застрахователния надзор“ и дирекция „За
страхователен надзор“ обособяват управление
„Застрахователен надзор“, като заместникпредседателят по застрахователния надзор в
рамките на предоставената му компетентност
ръководи управлението.
(3) Дирекция „Регулаторни режими на
осигурителния надзор“ и дирекция „Оси
гурителен надзор“ обособяват управление
„Осигурителен надзор“, като заместник-пред
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седателят по осигурителния надзор в рамките
на предоставената му компетентност ръководи
управлението.
(4) Дирекция „Анализи, жалби и преструк
туриране“ се ръководи от члена по чл. 3, т. 5
ЗКФН в рамките на законово предоставените
му правомощия.
(5) При осъществяване на функциите си
дирекциите по ал. 1 – 3 координират дейността
си с дирекция „Координация и политика на
регулаторната и надзорната дейност“.
Чл. 53. Дирекция „Регулаторни режими на
инвестиционната дейност“:
1. изготвя вътрешни документи (докладни
записки, становища и предложения), проекти
на индивидуални административни актове и
писма по постъпили заявления и документи
от поднадзорните лица във връзка с регула
торните режими по Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, Закона за дру
жествата със специална инвестиционна цел,
Закона за пазарите на финансови инструменти
и Закона за дейността на колективните схеми
и на други предприятия за колективно инве
стиране, Закона за Комисията за финансов
надзор, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент
(ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013,
Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС)
№ 2015/760, Регламент (ЕС) № 853/2010, Ре
гламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС)
№ 809/2004, делегирани регламенти по Дирек
тива 2014/65 и Директива 2013/36 и актовете
по прилагането им;
2. изготвя становища по обжа лваните
индивидуални административни актове, под
готвени от дирекцията;
3. подготвя провеждането на изпити за
придобиване на право за извършване на
дейност като брокери и/или инвестиционни
консултанти и разглежда производства за
признаване на квалификация за извършване
на дейност като инвестиционни консултанти;
4. подготвя проекти на разпореж дания
за вписване на обстоятелства в съответните
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
5. участва в работни групи на Европейския
съвет за системен риск и Европейския орган
за ценни книжа и пазари и подготвя инфор
мация и материали, необходими за участието
в заседания и срещи във връзка с дейността
на тези групи на международни организа
ции в областта на пазарите на финансови
инструменти;
6. изготвя становища, свързани с политика
та, прилагането и тълкуването на норматив
ните актове в сферата на капиталовия пазар;
7. извършва анализи на българското и
европейското законодателство в област та
на ценните книжа и подготвя становища и
предложения за регулаторни промени;
8. изготвя сравнителни анализи на нор
мативната уредба и основните показатели в
областта на капиталовия пазар;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

9. подготвя становища и предложения от
носно прилагането на правото на Европейския
съюз по отношение на пазара на ценни книжа;
10. изготвя становища, докладни записки и
писма по постъпили запитвания, жалби или
сигнали, свързани с дейността на пазарите
на ценни книжа и участниците в търговията
с ценни книжа;
11. п редоставя данни за изгот вяне на
анализи на дирекция „А нализи, жалби и
преструктуриране“ и анализира и разработва
предложения и изготвя пазарни и секторни
анализи в областта на пазарите на ценни
книжа и финансовото посредничество;
12. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 54. Дирекция „Регулаторни режими
на застрахователния надзор“:
1. изготвя вътрешни документи (докладни
записки, становища и предложения), проекти
на индивидуални административни актове и
писма по постъпили заявления и документи
от поднадзорните лица във връзка с регула
торните режими, определени с Кодекса за
застраховането и Регламент (ЕС) № 648/2012;
2. изготвя становища по обжа лваните
индивидуални административни актове, под
готвени от дирекцията;
3. подготвя провеждането на изпити за
застрахователни брокери;
4. изготвя становища, свързани с регула
торната политика, прилагането и тълкува
нето на нормативните актове в сферата на
застраховането;
5. разработва проекти на закони, подзако
нови нормативни актове, инструкции, писмени
указания и практики, свързани със застрахо
вателната и презастрахователната дейност;
6. подготвя становища и предложени я
относно прилагането на достиженията на
правото на Европейския съюз по отношение
на застраховането, презастраховането, застра
хователното посредничество;
7. изготвя становища и отговори по за
питвания на поднадзорни лица, както и по
такива на органи и организации, свързани с
регулирането и надзора на застрахователната
дейност;
8. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно оси
гуряване и на Европейския съвет за системен
риск и подготвя информация и материали,
необходими за участието в заседания и сре
щи във връзка с дейността на тези групи и
на международни организации в областта на
застраховането, презастраховането и застра
хователното посредничество;
9. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в съответните
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
10. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
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Чл. 55. Дирекция „Регулаторни режими на
осигурителния надзор“:
1. изготвя вътрешни документи (докладни
записки, становища и предложения), проекти
на индивидуални административни актове и
писма по постъпили заявления и документи
от поднадзорните лица във връзка с регула
торните режими по част втора на Кодекса
за социално осигуряване, Регламент (ЕС)
№ 648/2012 и актовете по тяхното прилагане;
2. изготвя становища по обжа лваните
индивидуални административни актове, под
готвени от дирекцията;
3. изготвя предложения и становища, свър
зани с регулаторната политика, тълкуването
и прилагането на нормативните актове по
допълнително социално осигуряване;
4. подготвя проекти на писмени указания,
политики и практики относно тълкуването и
прилагането на Кодекса за социално осигуря
ване и на подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане;
5. изготвя сравнителни анализи на норма
тивната уредба и добрите практики на други
държави в областта на допълнителното со
циално осигуряване;
6. участва в разработването на проекти
на закони и подзаконови нормативни актове,
свързани с дейността по допълнително соци
ално осигуряване;
7. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и подготвя информация и мате
риали, необходими за участието в заседания
и срещи във връзка с дейността на тези групи
и на международни организации в областта
на допълнителното социално осигуряване;
8. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в съответните
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
9. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 56. Дирекция „Надзор на инвестицион
ната дейност“:
1. извършва дистанционен надзор и про
верки на място за спазване изискванията на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за пазарите на финансови ин
струменти, Закона за дружествата със специ
ална инвестиционна цел, Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране,
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови ин
струменти, Закона за Комисията за финансов
надзор, Регламент (ЕС) № 648/2012, Регламент
(ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013,
Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС)
№ 596/2014, Регл амент (ЕС) № 600/2014, Рег
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ламент (ЕС) № 2015/760, Регламент (ЕС)
№ 853/2010, Регламент (ЕС) № 909/2014, Рег
ламент (ЕС) № 1286/2014, Регл амент (ЕС)
№ 236/2012, делегирани регламенти по Дирек
тива 2014/65 и Директива 2013/36 и актовете
по прилагането им;
2. следи за представяне в срок на задъл
жителната отчетна информация и задължи
телната информация за настъпили промени
в обстоятелствата от поднадзорните лица,
както и за съответствието є с изискванията
на закона и подзаконовите нормативни актове;
3. прави предложения за определяне на
вида, формата и съдържанието на отчетите
на поднадзорните лица;
4. прави предложение за прилагане на
принудителни административни мерки спрямо
поднадзорните лица и за предприемане на
други надзорни действия във връзка с инвес
тиционната дейност;
5. прави предложения за уведомяване на
прокуратурата при откриване на данни, които
сочат за извършено престъпление, свързано с
дейността на поднадзорните лица;
6. изготвя проекти на индивидуалните ад
министративни актове, издавани във връзка
с надзора на инвестиционната дейност;
7. изготвя актове за установяване на админи
стративни нарушения, проекти на наказателни
постановления, предписания и указания във
връзка с надзора на инвестиционната дейност;
8. извършва контрол във връзка с внасянето
на дължимите такси за общ финансов надзор
и сумите от наложени имуществени санкции
и глоби от съответните поднадзорни лица и
подпомага дейността по събирането им;
9. планира надзорната дейност, като ана
лизира и отчита резултатите от нея;
10. изготвя становища, докладни записки
и писма по постъпили запитвания, жалби
или сигнали, свързани с дейността на под
надзорните лица;
11. прави предложения във връзка с оцен
ката по повод мерките за ранна намеса и
извършва оценка на плановете за възстано
вяването на инвестиционните посредници;
12. изготвя предложения за решения за
прилагане на опростени изисквания спрямо
инвестиционни посредници при плановете за
възстановяване;
13. подготвя разяснителна информация с
оглед повишаване информираността на ин
веститорите в ценни книжа;
14. участва в работни групи на Европейския
съвет за системен риск и на Европейския
орган за ценни книжа и пазари и подготвя
информация и материали, необходими за
участието в заседания и срещи във връзка с
дейността на тези групи и на международни
организации в областта на пазарите на фи
нансови инструменти;
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15. подготвя становища по съдебни дела
във връзка с осъществяването на надзорната
дейност;
16. изготвя становища по обжалвани ин
дивидуални админист ративни актове във
връзка с надзора на инвестиционната дейност
и подготвя преписките по жалбите;
17. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в съответни
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
18. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 57. Дирекция „Застрахователен надзор“:
1. извършва дистанционен надзор и про
верки на място за спазването на Кодекса за
застраховането и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане и актовете
на Европейската комисия по прилагане на
Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност
II) и предлага мерки за въздействие при ус
тановени нарушения;
2. изготвя становища и прави предложения
във връзка с надзора на платежоспособността
и финансовата стабилност на поднадзорните
лица;
3. изг о т вя а к т ове за ус та новя ва не на
административни нарушения, проекти на
наказателни постановления, предписания и
указания във връзка с надзора на застрахо
вателната дейност;
4. извършва проверки и изготвя станови
ща, докладни записки и писмени отговори
по постъпили жалби и сигнали, свързани с
дейността по застраховане и презастраховане;
5. анализира финансовото състояние на под
надзорните лица въз основа на представяните
годишни и периодични отчети, приложенията
и справките към тях;
6. проверява и агрегира статистическата
информация, представяна от застрахователи
те, презастрахователите и застрахователните
посредници;
7. предоставя данни за изготвяне на анализи
на дирекция „Анализи, жалби и преструктури
ране“ и изготвя пазарни и секторни анализи в
областта на застраховането, презастраховането
и застрахователното посредничество;
8. проверява преди публикуване и предлага
за публикуване статистическата информация
за застрахователния пазар;
9. одобрява вътрешни модели за изчисля
ване на капиталовата адекватност на застра
хователните дружества;
10. планира надзорната дейност, като ана
лизира и отчита резултатите от нея;
11. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно оси
гуряване и на Европейския съвет за системен
риск и подготвя информация и материали,
необходими за участието в заседания и сре
щи във връзка с дейността на тези групи и
на международни организации в областта на
застраховането, презастраховането и застра
хователното посредничество;
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12. извършва контрол във връзка с внасянето
на дължимите от съответните поднадзорни
лица такси за осъществяване на общ финансов
надзор и сумите от наложени имуществени
санкции и глоби и подпомага дейността по
събирането им;
13. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в съответни
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
14. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 58. Дирекция „Осигурителен надзор“:
1. извършва дистанционен надзор и про
верки на място за спазване изискванията по
част втора на Кодекса за социално осигуряване
и подзаконовите актове по прилагането му;
2. прави предложения за прилагане на
принудителни административни мерки спрямо
пенсионноосигурителните дружества, както и
за предприемане на други надзорни действия;
3. прави предложения за уведомяване на
прокуратурата при откриване на данни, които
сочат за извършено престъпление;
4. изг о т вя а к т ове за ус та новя ва не на
административни нарушения, проекти на
наказателни постановления, предписания и
указания във връзка с надзора над допълни
телното социално осигуряване;
5. изготвя предложения за определяне на
вида, формата и съдържанието на отчетите,
които се представят пред комисията от друже
ствата за допълнително социално осигуряване
и от банките попечители;
6. извършва контрол във връзка с внасянето
на дължимите от съответните поднадзорни
лица такси за осъществяване на общ финансов
надзор и сумите от наложени имуществени
санкции и глоби и подпомага дейността по
събирането им;
7. изготвя становища по въпроси, свързани
с дейността по допълнително социално осигу
ряване, както и във връзка с разработването
на проектите на закони, наредби, инструкции,
писмени указания и практики;
8. планира надзорната дейност, като ана
лизира и отчита резултатите от нея;
9. предоставя данни за изготвяне на ана
лизи на дирекция „Анализи, жалби и пре
структуриране“ и изготвя анализи и прогнози
за развитието на допълнителното социално
осигуряване, анализ и оценка на дружества
та за допълнително социално осигуряване
и управляваните от тях фондове и техния
рисков профил;
10. анализира актюерските разчети на
предлаганите пенсионни схеми;
11. извършва проверки и изготвя станови
ща, докладни записки и писмени отговори
по постъпили запитвания, жалби и сигнали,
свързани с дейността по допълнително соци
ално осигуряване;
12. изготвя становища по съдебни дела във
връзка с административни и административ
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нонаказателни производства, образувани по
жалби срещу актове във връзка с осигури
телния надзор;
13. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск и на Европейския орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и подготвя информация и мате
риали, необходими за участието в заседания
и срещи във връзка с дейността на тези групи
и на международни организации в областта
на допълнителното социално осигуряване;
14. подготвя проекти на разпореждания
за вписване на обстоятелства в съответни
регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;
15. извършва и други дейности, възложени
от председателя на комисията.
Чл. 59. (1) Дирекция „А нализи, жалби
и преструкт у риране“ изпълнява следните
функции:
1. изготвя годишни и периодични пазарни
и секторни анализи в областта на ценните
книжа, застраховането и допълнителното
социално осигуряване, като:
1.1. изготвя количествени изследвани я
на ефектите от разглеж дани рег улаторни
промени;
1.2. извършва икономически анализи за
състоянието на небанковия финансов сектор
и общи допускания и прогнози за развитието
на българската икономика;
1.3. извършва анализ и оценка на сис
темния риск и изработва система за ранно
предупреждение;
1.4. извършва въз основа на идентифици
рани рискови фактори анализ и оценка на
рисковете от използването на финансовата
система за изпирането на пари и финансира
нето на тероризма, като осигурява цикличност
на процеса по актуализация на тази оценка;
2. подпомага члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН във
връзка със защита интересите на инвеститори
те, застрахованите и осигурените лица, като:
2.1. изготвя отговорите по жалби, запит
вания и сигнали срещу поднадзорни на ко
мисията лица;
2.2. анализира постъпилите жалби, за
питвания и сигнали срещу поднадзорни на
комисията лица и прави предложения за
усъвършенстване на регулаторната рамка и
на надзорната практика;
2.3. изготвя периодични доклади и справки
за постъпилите жалби, сигнали и запитвания,
както и за предприетите действия и мерки
във връзка с тях;
3. подпомага изпълнението на функциите на
комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5
от Закона за Комисията за финансов надзор по
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, включително като:
3.1. изготвя становища и предложения за
приемане, актуализиране или съгласуване
на планове за преструктуриране на всеки
инвестиционен посредник;

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

3.2. изготвя предложения за определяне
за всеки отделен инвестиционен посредник
на минимално изискване за собствен капи
тал и приемливи задължения, изразено като
съотношение спрямо общите є задължения;
3.3. осъществява съвместно с управление
„Надзор на инвестиционната дейност“ контрол
за изпълнението от страна на инвестиционни
те посредници на минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения;
3.4. изготвя предложения за определяне на
дължимите вноски за попълване на Фонда за
преструктуриране на инвестиционните посре
дници (ФПИП) и осъществява контрол върху
плащането на дължимите от инвестиционните
посредници вноски за попълване на ФПИП;
3.5. изготвя предложения за прилагане
на мерки в сферата на преструктурирането
на инвестиционни посредници, за които е
преценено, че са налице едновременно всич
ки условия за предприемане на действия по
преструктуриране;
3.6. съставя актове за установяване на ад
министративни нарушения, изготвя проекти
на наказателни постановления и индивидуални
административни актове в областта на право
мощията на комисията и члена на комисията по
чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов
надзор, уредени в Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници;
3.7. изготвя предложения за решения за
прилагане на опростени изисквания спрямо
инвестиционни посредници при изготвянето
на плановете за преструктуриране;
4. участва в дейността на комитетите и
работните групи на Европейския съвет за
системен риск, на Европейския орган за цен
ни книжа и пазари и на Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване;
5. извършва и други дейности, възложени
є от председателя на комисията.
(2) При използването на информация, при
добивана и създавана във връзка с възстано
вяване и преструктуриране на инвестиционни
посредници, се прилагат всички изисквания за
поверителност по чл. 116 ЗВПКИИП, като тази
информация се използва само за изпълнение
на служебните задължения, произтичащи от
ЗВПКИИП.
(3) За осигуряване спазването на изисква
нията по ал. 2 дирекция „Анализи, жалби
и преструктуриране“ изготвя и предлага на
комисията да приеме вътрешни правила, вклю
чително правила за гарантиране запазването
на професионалната тайна от лицата, участ
ващи пряко в процеса на преструктуриране.
(4) Дирекция „Анализи, жалби и преструк
туриране“ взаимодейства в оперативната си
работа във връзка с упражняване на функ
циите по ЗВПКИИП с управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ при условия
и по ред, определени с отделни вътрешни
процедури за взаимодействие.
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Раздел VІІІ
Права и задължения на служителите
Чл. 60. Право да съставят актове за ус
тановяване на административни нарушения
по чл. 32, ал. 1 и 2 ЗКФН имат служителите,
определени със заповед на председателя на
комисията.
Чл. 61. (1) Председателят на комисията или
главният секретар в случай на упълномоща
ване командирова служителите в страната и
в чужбина.
(2) Ползването на отпуск се разрешава от
председателя или от главния секретар в случай
на упълномощаване след изразено съгласие
от ръководителя на звеното.
Чл. 62. (1) Служителите от администрацията
на комисията подават декларации по образец
по чл. 29 от Закона за държавния служител и
чл. 107а от Кодекса на труда за имущественото
си състояние при встъпването си в длъжност и
към 31 декември на всяка календарна година,
в която посочват притежаваните от тях:
1. недвижими имоти в страната и в чуж
бина, включително ограничени вещни права;
2. моторни превозни средства.
(2) Декларациите по ал. 1 се съхраняват в
специална книга (регистър) от дирекция „Фи
нансово-стопански дейности“. Обработването
на информацията, съдържаща се в деклара
циите, се извършва съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 63. (1) Служителите от администра
цията на комисията са длъжни да разкриват
информация за наличието на пряк или кос
вен интерес, който имат или придобиват по
отношение на поднадзорните лица.
(2) Разкриването на информаци ята по
ал. 1 се извършва чрез подаване на писмена
декларация до председателя на комисията при
встъпване в длъжност, съответно при настъп
ване на посочените обстоятелства или при
промяна в тях. Декларациите се съхраняват
в специална книга (регистър) от дирекция
„Финансово-стопански дейности“.
Чл. 64. (1) За целите на чл. 22 ЗКФН уведо
мяването се извършва в момента на възлагане
на въпроса за разглеждане или в момента на
назначаване на проверката на поднадзорно
лице в писмена форма и съдържа посочване
на въпроса, предмет на разглеждане от лицето,
и интереса, който то има в него, съответно
интереса, който лицето има по отношение на
извършваната проверка. Уведомяване, извър
шено от проверяваното лице, се разглежда от
комисията само ако е мотивирано.
(2) Когато въпросът, по отношение на който
съществува конфликт на интереси, е от ком
петентността на комисията, всички членове
на комисията при откриване на заседанието
се уведомяват за постъпилите уведомления
по ал. 1 и в протокола се отбелязва изрично
наличието на конфликт на интереси. Отбеляз
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ването съдържа посочване на въпроса, пред
мет на разглеждане, и лицето, по отношение
на което съществува конфликт на интереси.
Чл. 65. В дейността си членовете на ко
мисията и служителите от администрацията
спазват правилата на Кодекса за професио
нална етика, приет от комисията.
Раздел ІХ
Организация на дейността на администрацията
Чл. 66. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи структурните
звена в администрацията на комисията из
готвят проекти на нормативни актове, ста
новища, отчети, доклади, анализи, програми,
концепции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове и други документи.
(2) Ръководителят на звеното, изготвило
и съгласувало съответния документ по ал. 1,
задължително го подписва или парафира пре
ди внасянето му за подпис от председателя,
от заместник-председател или от члена на
комисията.
(3) Ръководителите на звената от специали
зираната администрация съгласуват съответ
ния документ по ал. 1 с директора на дирекция
„Координация и политика на регулаторната
и надзорната дейност“ преди внасянето му за
подпис от председателя, от заместник-пред
седател или от члена на комисията.
(4) Общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от глав
ния секретар.
(5) Ръководителите на административните
звена осъществяват цялостен контрол върху
дейността на звеното, както и по изпълнението
на задачите, произтичащи от функционалната
им компетентност.
Чл. 67. (1) Директорът на дирекция:
1. ръководи служителите при изпълнение
на определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите внесе
ните за становища материали, контролира
и отговаря за тяхното срочно и прецизно
изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, ко
гато в дневния ред са включени въпроси от
компетентността на съответната дирекция,
включително като дава становища;
4. предлага за назначаване, преместване
или освобождаване от работа, за стимулира
не, повишение или наказание служителите,
които ръководи;
5. разработва функционалната характерис
тика на дирекцията;
6. поставя годишни цели и оценява из
пълнението на служителите, които ръководи;
7. прави предложения за командироване
на служителите от дирекцията в страната и
в чужбина;
8. извършва и други дейности, възложени
от главния секретар.
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(2) При отсъствие на директора той се за
мества от определен от главния секретар по
предложение на директора за всеки конкретен
случай служител.
Чл. 68. (1) Работното време на служителите
в администрацията на комисията е от 9,00 до
17,30 ч. в работните дни на седмицата с обед
на почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Със заповед на председателя на коми
сията за служителите в администрацията на
комисията, както и за отделни административ
ни звена, може да се въвежда работно време
с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. с
период за задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. и задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден.
Чл. 69. Други оперативни въпроси, свързани
с организацията на работата на администра
цията на комисията, се уреждат със заповед
на председателя на комисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВ
НИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
Чл. 70. (1) При осъществяване на своите
функции комисията взаимодейства с Народ
ното събрание, с Българската народна банка,
с другите държавни органи и институции,
с органите на местното самоуправление и
местната администрация, с органите на съ
дебната власт, както и с неправителствени
организации, които имат отношение към въ
просите, свързани с регулирането и контрола
на финансовите пазари.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове, регламентиращи конкрет
ните права и отговорности.
Чл. 71. (1) Комисията членува в междуна
родни организации, в европейските надзорни
органи, комитетите и работните групи към
Европейската комисия.
(2) Формулирането и изпълнението на
политиката на комисията във връзка с член
ството на Република България в Европейския
съюз се осъществява от дирекциите от спе
циализираната администрация в рамките на
тяхната компетентност.
(3) Проектите на актове от компетентност
на комисията, с които се приемат мерки на
национално ниво, необходими за изпълнение
и прилагане на актове на Европейския съюз,
се съгласуват по реда на Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за коорди
нация по въпросите на Европейския съюз.
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(4) Действията на комисията и на нейните
органи в случаите на нотификация се уреждат
в правилник, приет от комисията.
Чл. 72. (1) Комисията за финансов надзор
в качеството є на орган за преструктурира
не сътрудничи с Европейския банков орган
(ЕБО) при изпълнението на задълженията
си по ЗВПКИИП в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на Европейски
надзорен орган (Европейски банков орган),
за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и
за отмяна на Решение № 2009/78/ЕО на Ко
мисията. Комисията незабавно предоставя на
ЕБО информацията, необходима за изпълне
ние на задълженията є за предоставяне на
информация.
(2) Основните аспекти на сътрудничеството
с ЕБО са свързани с изпращане на уведомле
ния до ЕБО, както и с отправяне до ЕБО на
искания за съдействие за постигане в рамките
на колегиите за преструктуриране на съвмест
ни решения по отношение на трансгранични
финансови групи.
Чл. 73. При осъществяване на надзорни
те си функции комисията взаимодейства с
другите държавни органи и институции от
държава – членка на Европейския съюз или
принадлежаща към Европейското икономи
ческо пространство, в изпълнение на задъл
женията си по закон или регламент.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 10, ал. 6, чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 17а, ал. 3
от Закона за Комисията за финансов надзор
и чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.
§ 2. Комисията за финансов надзор изграж
да комуникационните канали по чл. 28 в срок
до 6 месеца от влизане в сила на настоящия
правилник.
§ 3. Правилникът отменя Правилника за
устройството и дейността на Комисията за
финансов надзор и на нейната администрация
(ДВ, бр. 67 от 2016 г.).
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 5. Пра ви л н и к ът е п рие т с Решен ие
№ 169-П от 23 юни 2017 г. на Комисията за
финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
4700

Поправка. Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите правят поправка
в Инструкцията за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие между
Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите (ДВ, бр. 52 от 2017 г.),
като в § 16 от преходните и заключителните разпоредби думата „Наредбата“ да се чете „Инструкцията“.
4825
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 238
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 17 съгласно протокол № 10 от
16.03.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за усло
вията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4.2.1. „Изпитване на опън“
и т. 8.2 „Малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни (различни декоративни
плодове и зеленчуци), произход – Китай, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– картофи – цвят кафяв, закачени на връв;
– тикви – закачени на връв, в оранжев цвят;
– чушки, закачени на връв, в червен цвят, с
дръжки и листа;
– краставици, закачени на връв;
– патладжани, закачени на връв, с дръжки
и листа;
– манго, закачено на връв, цвят жълт;
– круши в зелен цвят, закачени на връв;
– банани, закачени на връв;
– фъстъци в шушулка, закачени на връв;
– ягоди в червен цвят, закачени на връв, с
дръжки и листа;
– лимони, закачени на връв, с дръжки и листа;
– праскови, закачени на връв, с дръжки и
листа;
– ябълки, закачени на връв, с дръжки и листа.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.

Мотиви:
Описаните декоративни плодове, макар че не
са храни, имат такава форма, цвят, външен вид
и размер и тъй като са изработени от стиропор,
може да се очаква потребителите (малки деца
до 3 г.) да ги объркат с храни (плодове), да ги
поставят в устата си, да отхапят от тях и да по
гълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискванията за безопасност БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични
и физични свойства, т. 8.1 – тъй като лесно се
отделят малки части, и т. 8.2, тъй като отделе
ните малки части влизат изцяло в цилиндъра за
малки части, и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допус
кам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие с изискванията за без
оп асност, регламентирани в БДС EN 71-1:2015,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предвари
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАПОВЕД № 298
от 12 юни 2017 г.
На основание § 3 от ПМС № 242 от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 35 от 2007 г.)
и чл. 7, ал. 2, т. 16 от Устройствения правилник
на Патентното ведомство на Република България
нареждам:
1. Отменям Ценоразписа на услугите, предоста
вяни на обществеността от Патентното ведомство
на Република България, утвърден на 10.03.2010 г.
2. Утвърж давам Ценоразпис на усл у гите,
предоставяни на обществеността от Патентното
ведомство на Република България.
3. Утвърденият с тази заповед Ценоразпис на
услугите, предоставяни на обществеността от
Патентното ведомство на Република България
да се обнародва в неофициалния раздел на „Дър
жавен вестник“.

С Т Р.
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4. Настоящата заповед и утвърденият с тази
заповед Ценоразпис на услугите, предоставяни
на обществеността от Патентното ведомство на
Република България да се публикуват в офици
алната интернет страница на ведомството, както
и във вътрешната система, директория WORK, и
да се доведат до знанието на всички служители
за сведение и изпълнение.
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Контрола по изпълнение на заповедта и ут
върдения Ценоразпис на услугите, предоставяни
на обществеността от Патентното ведомство на
Република България възлагам на главния секретар.
Заповедта влиза в сила от датата на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Председател:
П. Николов

Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република
България
Услуги в областта на изобретенията

Цена

Срок за
изпълнение

1.

Обикновено проучване за новост в областта на изобретенията с из
готвяне на доклад от проучване

0 лв.

20 работни дни

2.

Обикновено проучване за новост в областта на изобретенията с из
готвяне на доклад от проучване и писмено становище

0 лв.

20 работни дни

3.

Бързо проучване за новост в областта на изобретенията с изготвяне
на доклад от проучване

180 лв.

9 работни дни

4.

Бързо проучване за новост в областта на изобретенията с изготвяне
на доклад от проучване и писмено становище

225 лв.

9 работни дни

5.

Експресно проучване за новост в областта на изобретенията с изгот
вяне на доклад от проучване

270 лв.

5 работни дни

6.

Експресно проучване за новост в областта на изобретенията с изгот
вяне на доклад от проучване и писмено становище

315 лв.

5 работни дни

7.

Обикновено проучване за новост и изобретателска стъпка в областта
на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване

0 лв.

20 работни дни

8.

Обикновено проучване за новост и изобретателска стъпка в област
та на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване и писмено
становище

0 лв.

20 работни дни

9.

Бързо проучване за новост и изобретателска стъпка в областта на
изобретенията с изготвяне на доклад от проучване

315 лв.

9 работни дни

10. Бързо проучване за новост и изобретателска стъпка в областта на из
обретенията с изготвяне на доклад от проучване и писмено становище

405 лв.

9 работни дни

11. Експресно проучване за новост и изобретателска стъпка в областта
на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване

450 лв.

5 работни дни

12. Експресно проучване за новост и изобретателска стъпка в областта на
изобретенията с изготвяне на доклад от проучване и писмено становище

540 лв.

5 работни дни

13. Обикновено проучване за патентна чистота за територията на РБ в
областта на изобретенията за един обект

0 лв.

20 работни дни

14. Бързо проучване за патентна чистота за територията на РБ в областта
на изобретенията за един обект

180 лв.

9 работни дни

15. Експресно проучване за патентна чистота за територията на РБ в
областта на изобретенията за един обект

270 лв.

5 работни дни

16. Обикновено проучване за предшестващо състояние на техниката в
областта на изобретенията

0 лв.

20 работни дни

Бързо проучване за предшестващо състояние на техниката в областта
на изобретенията

225 лв.

9 работни дни

18. Експресно проучване за предшестващо състояние на техниката в
областта на изобретенията

315 лв.

5 работни дни

19. Проучване по тема в определена техническа област с определен от
клиента индекс по МПК до подгрупа, за една година и за една дър
жава в бази данни със свободен достъп в областта на изобретенията

20 лв.

5 работни дни

20. Проучване за патентни аналози, в т.ч. публикувани заявки в България
в областта на изобретенията

0 лв.

5 работни дни

21. Проучване за патентни аналози, в т.ч. публикувани заявки в чужбина,
при наличие на свободен достъп в областта на изобретенията

50 лв.

5 работни дни

17.
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Цена

Срок за
изпълнение

10 лв.

5 работни дни

Услуги в областта на промишления дизайн

Цена

Срок за
изпълнение

1.

Обикновено проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за един дизайн

0 лв.

10 работни дни

2.

Обикновено проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за всеки следващ дизайн от същия клас на МКПД

18 лв.

10 работни дни

3.

Обикновено проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за комплект или композиция

50 лв.

10 работни дни

4.

Бързо проучване за новост на дизайн по отношение на заявени и
регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на РБ
за един дизайн

70 лв.

5 работни дни

5.

Бързо проучване за новост на дизайн по отношение на заявени и
регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на РБ
за всеки следващ дизайн от същия клас на МКПД

18 лв.

5 работни дни

6.

Бързо проучване за новост на дизайн по отношение на заявени и
регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на РБ
за комплект или композиция

100 лв.

5 работни дни

7.

Експресно проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за един дизайн

100 лв.

2 работни дни

8.

Експресно проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за всеки следващ дизайн от същия клас на МКПД

18 лв.

2 работни дни

9.

Експресно проучване за новост на дизайн по отношение на заявени
и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на
РБ за комплект или композиция

170 лв.

2 работни дни

10. Обикновено проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със
свободен достъп, за една страна за един дизайн

0 лв.

10 работни дни

11. Обикновено проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със
свободен достъп, за една страна за всеки следващ дизайн от същия
клас на МКПД

18 лв.

10 работни дни

12. Обикновено проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със
свободен достъп, за една страна за комплект или композиция

100 лв.

10 работни дни

13. Бързо проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със свободен
достъп, за една страна за един дизайн

100 лв.

5 работни дни

14. Бързо проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със свобо
ден достъп, за една страна за всеки следващ дизайн от същия клас
на МКПД

18 лв.

5 работни дни

15. Бързо проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със свободен
достъп, за една страна за комплект или композиция

150 лв.

5 работни дни

Услуги в областта на марките и географските означения

Цена

Срок за
изпълнение

1.

Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по
международната класификация на стоките и услугите (МКСУ)

0 лв.

10 работни дни

2.

Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/гео
графски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по
международната класификация на стоките и услугите (МКСУ)

40 лв.

5 работни дни

3.

Експресно проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по
международната класификация на стоките и услугите (МКСУ)

70 лв.

2 работни дни

Услуги в областта на сортовете растения и породите животни
1.

Проучване за наименованието
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4.

За всеки следващ клас от МКСУ към цените по т. 1, 2 и 3 допълни
телно по

4 лв.

Приема срока
по т. 1, 2 и 3

5.

За комбинирана марка към цените по т. 1, 2 и 3 допълнително

20 лв.

Приема срока
по т. 1, 2 и 3

6.

Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международ
ната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по
национален ред за съответната страна, за страни, които предоставят
свободен достъп до базите данни

0

10 работни дни

7.

Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/гео
графски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международна
та класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по
национален ред за съответната страна, за страни, които предоставят
свободен достъп до базите данни

40 лв.

5 работни дни

8.

Експресно проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международ
ната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по
национален ред за съответната страна, за страни, които предоставят
свободен достъп до базите данни

70 лв.

2 работни дни

9.

За всеки следващ клас от МКСУ към цените по т. 6, 7 и 8 допълнително

4 лв.

Приема срока
по т. 6, 7 и 8

10. За комбинирана марка към цените по т. 6, 7 и 8 допълнително

20 лв.

Приема срока
по т. 6, 7 и 8

11. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международ
ната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по
реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за страна членка

0 лв.

10 работни дни

12. Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/гео
графски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международната
класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по реда
на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за страна членка

40 лв.

5 работни дни

13. Експресно проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/
географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международ
ната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по
реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за страна членка

70 лв.

2 работни дни

14. За всеки следващ клас от МКСУ към цените по т. 11, 12 и 13 допъл
нително по

4 лв.

Приема срока
по т. 11, 12 и 13

15. За комбинирана марка към цените по т. 11, 12 и 13 допълнително

20 лв.

Приема срока
по т. 11, 12 и 13

16. Абонаментно проучване на марка/географско означение за идентич
ност и сходство с по-ранни марки и географски означения, действащи
на територията на РБ, за едногодишен период (четири проучвания в
рамките на една година, в края на всяко тримесечие)

60 лв.

1 година

Други видове услуги, предоставяни от ПВ

Цена

Срок за
изпълнение

1.

Проучване в базите данни за различните обекти на индустриална
собственост и националните фондове по име на изобретател, заявител,
притежател, автор, селекционер, ползвател или лицензополучател,
представител по ИС

0 лв.

5 работни дни

2.

Проучване в базите данни за различните обекти на индустриална
собственост и националните фондове по номер на заявка или защи
тен документ

0 лв.

5 работни дни

3.

Проучване в базите данни за различните обекти на индустриална
собственост и националните фондове за правен статус

18 лв.

5 работни дни

4.

Издаване на приоритетно свидетелство

0 лв.

5 работни дни

5.

Обикновено издаване на различни видове удостоверения

0 лв.

5 работни дни

6.

Експресно издаване на различни видове удостоверения

18 лв.

1 работен ден

7.

Издаване на удостоверения за платени такси

0 лв.

5 работни дни
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8.

Копия на хартия 1/1 от документи на ПВ, за страница

0,05 лв.

1 работен ден

9.

Копия на хартия на цветен лазерен принтер, за страница

0,40 лв

1 работен ден

10. Вписване на представител по индустриална собственост и издаване
на удостоверение

0 лв.

5 работни дни

11. Вписване и публикация на промяна на името и/или адреса на пред
ставител по индустриална собственост

0 лв.

5 работни дни

*

Всички горепосочени такси не включват банкови разходи.

*

Сроковете за извършване на исканата услуга започват да текат от деня, следващ деня на пос
тъпването на таксата в приход на ПВ.

*

Таксите се намаляват с 10 % при подаване на заявление за услуга on-line.

*

Таксите за проучвания за изобретения се заплащат в размер 50 %, ако лицата, подали искането,
са микро- и малки предприятия по Закона за малките и средните предприятия, държавни или
общински училища, държавни висши училища, академични научноизследователски организации
на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в Държавния регистър на ПВ.

*

Когато се ползва едновременно намаление от 10 % и 50 % от таксите за услуги на ПВ, размерът
на дължимата сума се изчислява, като таксата се намали наведнъж с 60 %.

4675

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3503-П
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1622 от 2.10.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 80 от 2015 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4616 от 21.06.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Прода жбата на поземлен имот – част
на държавна собст веност, с и ден т ификатор
56722.651.488, с площ 2982 кв. м, намиращ се
в източната индустриална зона на гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен, с предоставени
права за управление на областния управител на
област Плевен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 80 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен

контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 13 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри
дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга, след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4660

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 3504-П
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 15.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на про
цедура за приватизация и протоколно решение
№ 4617 от 21.06.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост, с идентификатор 18099.401.1341,
с площ 7132 кв. м, намиращ се на ул. Индуст
риална, гр. Гулянци, община Гулянци, област
Плевен, с предоставени права за управление на
областния управител на област Плевен (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 28 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
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следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри
дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4661

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 3505-П
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
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от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1507 от 25.08.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 69 от 2011 г.) относно откриване на
процедура за приватизация, Решение № 1671 от
3.02.2017 г. на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
и протоколно решение № 4618 от 21.06.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот с площ 6550 кв. м, кв. 12, УПИ
XXIII, АДЧС № 4333 от 17.06.2010 г., с местона
хождение с. Голямо Ново, община Търговище, с
предоставени права за управление на областен
управител на област Търговище (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 14 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос
ка – 3000 лв. (без включен ДДС) или равностой
ността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
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за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри
дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 1675
от 22 юни 2017 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол и
протоколно решение № 4620 от 22.06.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1620 от 9.09.2015 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол (ДВ, бр. 73 от 2015 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на Минис
терството на вътрешните работи, Главна дирек
ция „Гранична полиция“, Регионална дирекция
„Гранична полиция“ – Драгоман, представляващ:
поземлен имот № 000233 с площ 4586 кв. м, на
миращ се в местността Буков брод, землището
на с. Дълги дел, община Георги Дамяново, област
Монтана, ведно с построените в него:
а) сграда (застава) със застроена площ 423 кв. м, и
б) сг ра да (ж и л и ще) с ъс зас т роена п лощ
134 кв. м.
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Изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 158
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столичната община е постъпило заявле
ние с вх. № ГР-94-00-46 от 5.03.2015 г. от Надежда
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Гаврилова Соколова, Борислав Бойков Соколов,
Нено Пръвчев Христов, Валентин Ненов Пръвчев,
Лъчезар Ненов Пръвчев и Боян Благоев Елинчев
с искане за прекратяване на производството по
одобряване на ПУП – план за регулация на ж.к.
Крива река в частта му относно УПИ XII от
кв. 13, който е изключен от обхвата на одобря
ване с т. 1 от Решение № 274 по протокол № 40
от 30.05.2013 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: виза за про
ектиране № УТ-94-В-34 от 28.11.2007 г. на главния
архитект на район „Красно село“; протокол за
откриване на строителна площадка и опреде
ляне на строителна линия и ниво на строежа;
разрешение за строеж № 341 от 27.05.2008 г. на
главния архитект на София; Заповед № РД-09-50138 от 26.01.2010 г. на главния архитект на СО;
скица от район „Красно село“ за УПИ ХII-268,
269; нотариален акт № 2, том VI, peг. № 17720,
дело № 956 от 20.06.2008 г. за учредяване право
на строеж; комбинирана скица.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР0 0 -1644 от
4.04.2016 г. от управителите на „Юротрейд“ –
ЕООД, и „Б-018“ – ЕООД, е поискано разреша
ване изработването на проект за ИПРЗ за имоти
с пл. № 268 и 269 от кв. 13, м. Ж.к. Крива река.
Приложени са: 2 бр. пълномощни; скица за
УПИ ХІІ-268, 269; нотариален акт № 162, том I,
peг. № 1202, дело № 109 от 25.03.2015 г. за имот
с пл. № 269 на името на „Юротрейд“ – ЕООД;
нотариален акт № 163, том I, peг. № 1206, дело
№ 110 от 25.03.2015 г. за имот с пл. № 268 на
името на „Б-018“ – ЕООД; задание за изготвяне
на ПУП – ИПЗ и РУП; разрешение за строеж;
виза; мотивирано предложение.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -16 4 4 -[1] о т
20.04.2016 г. са дадени указания на заявителите.
С м о л б а в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -16 4 4 -[2] о т
12.07.2016 г. е направено искане за прекратяване
на производството по одобряване на ПУП – план
за регулация на ж.к. Крива река в частта му от
носно УПИ XІІ от кв. 13, който е изключен от
обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 274
по протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС. След
приключване на процедурата по прекратяване
ще внесат проект за ИПРЗ и РУП.
Искането за прекратяване е разгледано от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-57 от 26.07.2016 г.,
т. 14, като е взето решение за съгласие с иска
нето за прекратяване и изпращане в СОС по
компетентност.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1644-[3] от
31.01.2017 г. е представена комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР и скици от СГКК – Со
фия, за имоти с идентификатори 68134.203.467 и
68134.203.468.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-1332 от 26.11.2009 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработ
ването на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на ж. к. Крива
река в граници: бул. Акад. Иван Гешов, ул. Геор
ги Софийски, бул. Пенчо Славейков и бул. Ген.
Едуард Тотлебен, район „Красно село“.
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Административното производство по одобря
ване на ПР в частта на УПИ ХII-268, 269 от кв.
13 е проведено като част от производството по
одобряване на цялостния ПРЗ на м. Ж.к. Крива
река, одобрен с Решение № 274 по протокол № 40
от 30.05.2013 г.
С т. 1 от решението ПР за УПИ XII-268, 269
от кв. 13 не е одобрен поради липсата към този
момент на представени предварителни договори
по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ. В текстовата част на
решението погрешно е изписано: УПИ ХII-258,
259. В графичната част номерата са изписани
коректно.
Липсата на такъв договор прави фактическия
състав недовършен в тази си част и поради недо
казано правно основание за одобряване на плана
последният не е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта
му относно ПР на УПИ ХII-268, 269 от кв. 13
прави производството висящо в тази му част и
препятства развитието на производството по
искане на собствениците за ИПРЗ и РУП.
За реализиране на инвестиционните си намере
ния и с оглед законосъобразното продължаване на
административното производство по искането за
ИПРЗ от всички заинтересовани лица – собстве
ници на имоти с пл. № 268 и № 269, попадащи в
проектен УПИ ХII-268, 269 от кв. 13, е направено
искане за прекратяване на производството по
одобряване на ПР на проектен УПИ ХII-268, 269
от кв. 13, което искане по същество представлява
липса на съгласие с одобряване на проекта във
вида му, приет от ОЕСУТ.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна
на органа, по чиято инициатива е започнало про
изводството, инкорпорирано в Решение № ЕС-Г-57
от 26.07.2016 г., т. 14, на ОЕСУТ.
С т. 2 от Решение № 274 по протокол № 40
от 30.05.2013 г. е одобрен план за застрояване за
ж.к. Крива река, включително в частта на про
ектен УПИ ХII-268, 269 от кв. 13, като за този
план за застрояване е записано, че се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ.
Предвид горното планът за застрояване е
влязъл в сила, но не може да бъде приложен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 АПК
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-57 от 26.07.2016 г.,
т. 14, Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване на
проект за план за регулация на ж.к. Крива река в
граници: бул. Акад. Иван Гешов, ул. Георги Со
фийски, бул. Пенчо Славейков и бул. Ген. Едуард
Тотлебен, в частта му относно УПИ XІІ от кв.
13, който е изключен от обхвата на одобряване
с т. 1 от Решение № 274 по протокол № 40 от
30.05.2013 г. на СОС.
Настоящото решение представлява нераздел
на част от Решение № 274 по протокол № 40 от
30.05.2013 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет стра
ницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 56, ал. 3 АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Адми
нистративния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
към дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архи
тектура и градоустройство“ – Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 162
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столичната община е постъпило заяв
ление вх. № ГР-94-С-34 от 2015 г. от Стамена
Кирилова Петкова и Йордан Радойов Петков като
собственици на УПИ V-318, кв. 29а, м. С. Сеславци,
район „Кремиковци“, с искане за допускане на
изменение на действащ подробен устройствен
план (ИПРЗ) в обхвата на УПИ V-318.
Към заявлението са приложени: документ
за собственост № 13, том V, peг. № 12596, дело
№ 712/2006 г., задание за изработване на ПУП,
мотивирано предложение, скица на имот с иден
тификатор 68134.8270.318, издадена от СГКК – Со
фия, комбинирана скица за пълна или частична
идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със Заповед № РД-09-50-824 от 21.10.2015 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на ПУП, която е изпратена с придружително
писмо изх. № ГР-94-С-34(1) от 23.10.2015 г. в
район „Кремиковци“ за разгласяване по реда на
чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - С -3 4 (2) о т
21.12.2015 г. заявителите са внесли проект за
ПУП – ИПРЗ за процедиране и одобряване.
По преписката е приложено становище от
началник-отдел „Правен“ от 26.01.2016 г. с мо
тиви за нередности, поради които проектът не е
съгласуван. Възложителите са уведомени с писмо
№ САГ16-ГР00-482(1) от 2.02.2016 г. за необходи
мостта от преработка предвид становищата на
отделите на НАГ – СО.
С ъ с з а я в лен ие № С А Г16 -Г Р 0 0 - 4 82(5) о т
3.05.2016 г. е внесен преработен проект и нови
документи в изпълнение изискванията на отде
лите на НАГ.
Проектът е изпратен в район „Кремиковци“
за съобщаване на заинтересуваните лица по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо от 13.07.2016 г. на
район „Кремиковци“ след процедура по съобща
ване е приложен разписен лист и информация,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. След становище на началник-отдел
„Правен“ от 19.07.2016 г. е извършено и удосто
верено от район „Кремиковци“ допълнително
съобщаване на проекта на собствениците на
имот с идентификатор 68134.8270.319 по КККР
на гр. София.
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Предмет на настоящата устройствена про
цедура е ИПРЗ на УПИ V-318, кв. 29а, позем
лени имоти с идентификатори 68134.8270.1112,
68134.8270.1113 и 68134.8270.1114, м. С. Сеславци,
район „Кремиковци“.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-78 от 25.10.2016 г., т. 1, с реше
ние проекта да се изпрати по компетентност за
одобряване в СОС.
При горната фактическа обстановка се уста
нови от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – Стамена Ки
рилова Петкова и Йордан Радойов Петков като
собственици на УПИ V-318, кв. 29а, м. С. Сеславци,
което се установява от приложените документи
за собственост и скици от СГКК – София.
Проектът е изработен в съответствие със
Заповед № РД-09-50-824 от 21.10.2015 г. на глав
ния архитект на СО за допускане изработването
на ПУП – изменение на план за регулация и
застрояване при спазване изискванията на На
редба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Проектът за изменение на ПУП – ИПРЗ е
изработен върху актуална кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Действащият регулационен план на с. Сеславци
е одобрен със Заповед № 5611 от 12.10.1955 г. на
зам.-министъра на Министерството на комунал
ното стопанство и благоустройството и Заповед
№ РД-09-50-559 от 13.04.2011 г. на главния архи
тект на СО.
Със Заповед № РД-09-50-1104 от 20.12.2012 г. на
главния архитект на СО е одобрен ПР на УПИ
V-318, кв. 29а, в състава на който влизат позем
лени имоти с идентификатори 68134.8270.1112,
68134.8270.1113 и 68134.8270.1114.
С проекта за изменение на ПР се предвиж
да у регулиране на имоти с идентификатори
68134.8270.1113 и 68134.8270.1114 по имотни граници
за образуване на нови УПИ VI-1113 и УПИ V-1114.
Налице е основание за изменение на ПУП
по реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Новообразуваните УПИ са в съответствие с
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ за лице
и площ.
Л и це т о (изход) к ъм ул и ца се оси г у ря ва
по действаща улична рег улаци я – ул. Едел
ва йс и ново о бра зу ва на за д ънена ул и ца о т
о.т. 94а – о.т. 94б, разположена в имот с иденти
фикатор 68134.8270.1112.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаваният а
за прокарване на нова задънена улица в урегу
лирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотът попада в урбанизирана територия в
устройствена зона „Жилищна зона с малкоетаж
но застрояване“ (Жм) съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, в която е допустимо
предвиденото с проекта отреждане „за жилищно
строителство“.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
В проекта за изменение на застроителния
план основното застрояване съответства на
конкретното предназначение на имотите. В два
та новообразувани УПИ V и VI са предвидени
свободностоящи нискоетажни сгради.
Новопредвиденото застрояване отговаря на
изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ
по отношение изискуемите разстояния.
Предвид горното с проекта за план за застроя
ване не се допускат намалени разстояния към
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица. Показателите на застрояване, отразени
в матрицата, отговарят на предвидените в ОУП
на СО.
Необходимите гаражи и места за паркиране
се осигуряват в границите на урегулираните по
землени имоти съгласно чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезичес
ко заснемане и експертна оценка, заверени от
дирекция „Зелени системи“ – СО.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 ЗУТ
с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът за ПУП предвижда провеждане
на отчуждителни процедури, поради което на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри ПУП – ИПР е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1, 3 и 4 във
връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 ЗУТ, устройствена зона
по т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-78 от 25.10.2016 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
на м. С. Сеславци, кв. 29а, УПИ V-318, за обра
зуване на нови УПИ V-1114 – „за ЖС“, и УПИ
VI-1113 – „за ЖС“, по границите на имоти с
идентификатори 68134.8270.1114 и 68134.8270.1113
и изменение на улична регулация при о.т. 94
за създаване на задънена улица по о.т. 94а до
о.т. 94б по границите на имот с идентификатор
68134.8270.1112 съгласно приложения проект по
кафявите и зелените линии, цифри, букви, текст
и зачертавания.
2. Проект за изменение на план за застрояване
на м. С. Сеславци, кв. 29а, предвиждане на ново
застрояване в нови УПИ V-1114 – „за ЖС“, и УПИ
VI-1113 – „за ЖС“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.

ВЕСТНИК
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Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.

4683

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 260
от 18 май 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столичната община е постъпило заявле
ние вх. № ГР-94-00-13 от 19.01.2015 г. от Пламен
Йорданов Орльов и Велизар Йорданов Орльов
с искане за разрешаване изработването на про
ект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на улица при о.т. 136д и
образуване на нов УПИ XVII-754 и план за за
строяване на УПИ XVII-754 от кв. 46, с. Герман,
район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с пред
ложение за изменението с обяснителна записка,
нотариален акт № 126, том V, рег. № 20144, дело
№ 978 от 23.12.2003 г., скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 14831.6501.754 по КККР
на с. Герман и комбинирана скица за пълна или
частична идентичност по чл. 16 ЗКИР.
Заявлението с приложените към него доказа
телства са разгледани от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РД-09-50-429 от 9.06.2015 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се изра
боти проект за ПУП – ИПУР и ПРЗ в следния
териториален обхват: поземлен имот с иденти
фикатор 14831.6501.754 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“.
С писмо изх. № ГР-94-00-13-[5] от 9.06.2015 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Панчарево“ за сведение и
изпълнение и на заявителя.
Със за явление вх. № СА Г16 -ГР0 0 -1473 от
21.03.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ с обяснителна записка, доку
менти за собственост, извадка от действащ ПУП.
Представени са: дендрологично заснемане и
експертна оценка на съществуващата висока дър
весна растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО, с № ЗС-94-П-18 от 20.10.2015 г. в
съответствие с чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и уведомление
на директора на РИОСВ – София, за преценка
на необходимост от извършване на екологична
оценка с № 94-00-11271 от 11.02.2016 г.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за съобщаване в район „Панчарево“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-1473-[1] от 13.05.2016 г.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № РПН16ВК08-878/2 от 1.08.2016 г. на кмета на район
„Панчарево“, представено е положително ста
новище от кмета на район „Панчарево“ с писмо
изх. № РПН16-ВК08-878 от 28.07.2016 г.
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Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от 17.01.2017 г.,
т. 11, с решение: „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се уста
нови от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПУР и ПРЗ е направено от заинте
ресованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлен
имот с идентификатор 14831.6501.754 по КККР
на с. Герман съгласно приложените документи
за собственост.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-98 от 17.03.1999 г.,
Заповед № РД-09-50-25 от 22.01.2003 г., Заповед
№ РД-09-50-133 от 26.01.2010 г. и Решение № 19
по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одо
брена със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект се предвижда ИПУР
и ПРЗ, което цели урегулиране на имот с иден
тификатор 14831.6501.754 в нов УПИ XVII-754,
кв. 46, по границите му в кадастралната карта,
за което е налице основание по чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Лицето на новия УПИ XVII-754 се осигуря
ва по удължена задънена улица от о.т. 136д –
о.т. 136г – о.т. 136в до о.т. 136б, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното за одобряване на проект за
ИПУР е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С ПЗ се предвижда в нов УПИ XVII-754 из
граждане на свободностояща, нискоетажна жи
лищна сграда на 3 етажа при спазване нормите
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПУР и ПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинте
ресовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – обект
на устройствената процедура, попада в устрой
ствена зона: „Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване“ (Жм), съгласно при
ложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – соб
ственост на физически лица, за изграждане на
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обект – задънена улица, публична общинска соб
ственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждава
нията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 17, ал. 1 и чл. 108, ал. 5
ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 17.01.2017 г.,
т. 11, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на улица
при о.т. 136д и образуване на нов УПИ XVII-754
по границите на поземлен имот с идентификатор
14831.6501.754 и план за застрояване на УПИ XVII754 от кв. 46, с. Герман, район „Панчарево“, по
кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачер
тавания и щрихи съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

4684

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 225
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Алфатар, реши:
1. Одобрява изменение на КП и промяна
границите на имот с пл. № 64, границите на имо
тите откъм ул. Четвърта във връзка с промяна
на уличната регулация. Заснемане и нанасяне
в кадастралния план на еднофамилна масивна
жилищна сграда с площ 78 кв. м.
2. Одобрява образуване на два нови имота:
ПИ № 147 с площ 1966 кв. м и ПИ № 148 с площ
1772 кв. м.
3. Одобрява промяна на уличната регулация в
отсечката между о.т. 21 и о.т. 23, като трасето на
новата улица е съобразено със съществуващите
на място огради на имотите с ширина 10 м. Зали
чаване от РП на отсечката между о.т. 21 и о.т. 22.
4. Одобрява създаване на следните нови УПИ
в съответните квартали:
– УПИ І-148 в кв. 15 с площ 1745 кв. м;
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– УПИ XI-147 в кв. 16 с площ 1948 кв. м;
– УПИ IX – общ., в кв. 16 с площ 741 кв. м;
– УПИ VII-63 в кв. 16 с площ 1994 кв. м;
– УПИ VII-49, 50, 53 в кв. 17 с площ 2371 кв. м;
– УПИ IX-54 в кв. 17 с площ 3922 кв. м;
– УПИ XI-55 в кв. 17 с площ 1857 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. А лфатар, пред А дминистративния
съд – Силистра.

4693

Председател:
Е. Талят

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 531
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, реши:
Одо б ря в а и зменен ие н а П У П – П РЗ з а
УПИ І – общ., с отреждане за „читалище“ (за
който е съставен АПО № 794 от 4.08.2000 г.),
УПИ ІІ – общ., с отреждане за „битови услуги“,
и УПИ ХV – общ., с отреждане за „БКТП“, в
новообразуван УПИ І – общ., с отреждане за
„КОО“ и площ 2158 кв. м.
Обособявя се нов УПИ ХV – общ., като се
запазва отреждането му за „БКТП“ и площта
от 49 кв. м.
При изменението на регулационните граници
в площта на новообразуваните УПИ І – общ., и
УПИ ХV – общ., в кв. 23 се включват и части
от ПИ 02703.501.413, ПИ 02703.501.574 и ПИ
02703.501.378 – собственост на Община Несебър.
В кв. 13 се обособява нов УПИ ІІІ – общ., с
отреждане за „озеленяване и монумент“ на площ
493 кв. м, образуван от части от ПИ 02703.501.413
и ПИ 02703.501.574.
В частта ПЗ за УПИ І – общ., и УПИ ХV – общ.,
се въвежда устройствена зона „смесена централна“
(Ц), с характер на застрояване с малка височина
Н=10 м и Н=3,60 м за УПИ ХV – общ., и начин
на застрояване – свободно основно застрояване,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз
мери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено пред Ад
министративния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

4694

Председател:
Р. Кулев

ВЕСТНИК

Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
кабелна линия 20 kV от възлова станция 20 kV
„Сенсата“ в ПИ 78080.79.52, местност Найденови
геренчета, с обща дължина около 345 м за захран
ване на обект: „Център за ремонт и поддържане
на транспортни средства“ в поземлен имот с
идентификатор № 78080.93.277, м. Радиновски
герен, по кадастралната карта на с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив, по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет
„Марица“ пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“.

4642

РЕШЕНИЕ № 176
от 15 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 177
от 15 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
кабелна линия НН за ел. захранване за базова
станция PDV 0479 „Trud RRL“ в ПИ 73242.61.23,
местност Герена, с обща дължина около 29 м, по
кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“,
област Пловдив, по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистъра на засегнатите от трасето имоти.
Инвеститорът на обекта да сключи договор със
собствениците на земята за времето на ползване
съгласно чл. 57 ППЗОЗЗ, а след приключване на
строителните работи да възстанови пътищата в
първоначалния им вид.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет
„Марица“ пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“.

4643

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
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Председател:
Г. Трендафилова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-001
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам планове на новообразуваните имоти
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в М 1:1000 на земеделски земи, представени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местности Гюнюзя и Баш чар
дак в землището на гр. Сливен, община Сливен,
област Сливен.
Жалбите срещу одобрените планове на но
вообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересованите лица чрез областния управи
тел на област Сливен пред Административния
съд – Сливен, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник”.
Областен управител:
Ч. Божурски
4671

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 259
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5,
7, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 176-IV от 19.05.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Троян, Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
1. Да се продаде чрез публично оповестен
конку рс обособена част от имуществото на
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бето
нов и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76 с площ 14 249 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в имота
сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
2. Минимална конкурсна цена – 351 900 лв.,
без включен ДДС.
3. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.
Депозитът се внася по сметка на Община Троян,
посочена в конкурсната документация, в срок до
16,30 ч. на 34-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Конкурсната документация за участие в
конкурса се закупува от касата в Информацион
ния център на Община Троян срещу 250 лв. без
ДДС в срок до 16 ч. на 34-тия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“. Конкурсната документация се
закупува лично след представяне на лична карта
или чрез пълномощник след представяне на но
тариално заверено пълномощно и лична карта
на упълномощения представител.
5. Огледът на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 17 ч. на 34-тия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ след закупуване на конкурсна
документация и предварителна заявка.
6. В срок до 21-вия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане до Община Троян за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията да се изготвят в писмена
форма в срок 5 работни дни и да се предоставят
при поискване на всички лица, закупили кон
курсна документация.
7. Офертите за участие в конкурса се подават
в Информационния център на Община Троян в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
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34-тия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Конкурсът да се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в заседателната зала на Община Троян,
ет. 3, от 13,30 ч.
9. Утвърждава конкурсната документация и
договора за продажба като част от нея.
10. Възлага на кмета на община Троян да орга
низира и проведе публично оповестения конкурс.

4672

Председател:
Н. Тодоров

27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб
л и ч н и взема н и я“, на основа н ие ч л. 253 о т
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170022-091-0000096/29.03.2017 г. възлага на
Христо Вълчев Караджов с адрес: София, ж.к.
Манастирски ливади, бл. 61, вх. Б, ет. 3, ап. 26,
следния недвижим имот: 1. гараж № 39 с адми
нистративен адрес – София, ж.к. Манастирски
ливади-изток, бл. 61, намиращ се на подземния
етаж в секция „А+Б“ на кота – 2,70, с площ
25,20 кв. м, при граници: от три страни коридор,
мазе № 30 и гараж № 38, заедно с припадащите
му се съгласно проектосметната документация
на сградата 0,158 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 3,97 кв. м от
същите, както и със съответното право на строеж
върху урегулирания поземлен имот, върху който е
построена сградата, а именно – шестетажна жи
лищна сграда със сутерен, партер, пет жилищни
етажа и два мансардни етажа в подпокривното
пространство, състояща се от секция „А+Б“ с РЗП
5007,88 кв. м с два входа – „А“ и „Б“, секция „В“
с РЗП 5847,66 кв. м с един вход – „В“, и секция
„Г + Д“ с РЗП 5372,70 кв. м с два входа – „Г“ и
„Д“, за която е издадено Разрешение за ползване
№ ДК-07-45 от 30.01.2008 г., построена в урегули
ран поземлен имот I-485. 726 и в съответствие с
разрешения за строеж 466, 467, 468, издадени на
30.06.2005 г. от Столичната община, дирекция
„Архитекту ра и градоустройство“, за сумата
20 135 лв.; 2. гараж № 40 с административен
адрес – София, ж.к. Манастирски ливади-изток,
бл. 61, намиращ се на подземния етаж в секция
„А+Б“ на кота – 2,70, с площ 22,15 кв. м, при гра
ници: от три страни коридор, мазе № 29 и гараж
№ 41, заедно с припадащите му се съгласно про
ектосметната документация на сградата 0,139 %
идеални части от общите части на сградата,
равняващи се на 3,49 кв. м от същите, както и
със съответното право па строеж върху урегули
рания поземлен имот, върху който е построена
сградата, а именно: шестетажна жилищна сграда
със сутерен, партер, пет жилищни етажа и два
мансардни етажа в подпокривното пространство,
състояща се от секция „А+Б“ с РЗП 5007,88 кв. м
с два входа – „А“ и „Б“ , секция „В“ с РЗП
5847,66 кв. м с един вход – „В“, и секция „Г + Д“ с
РЗП 5372,70 кв. м с два входа – „Г“ и „Д“, за която
е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-45
от 30.01.2008 г., построена в урегулиран поземлен
имот I-485.726 и в съответствие с разрешения за
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строеж 466, 467, 468, издадени на 30.06.2005 г. от
Столичната община, дирекция „Архитектура и
градоустройство“, за сумата 14 123 лв.
4676
8. – Медицинският у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за: професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един за
Катедрата по медицинска етика и право; доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.4. Об
ществено здраве, научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ – един за Катедрата по оценка на
здравните технологии, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: 1527 София ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 579 (сектор „Наука“).
4640
9. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за
главен асистент: в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ – един за
Катедрата по медицинска етика и право; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармация
та“ – един за Катедрата по социална медицина,
всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
579 (сектор „Наука“).
4641
53. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти по: 3.8.
Икономика: „Икономика и управление в транс
порта“ – 1 бр. редовна докторантура, 3 бр. задочна;
5.1. Машинно инженерство: „Подемно-транс
портни машини“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
„Локомотиви, вагони, трамваи“ – 1 бр. редовна;
„Подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете“ – 1 бр. редовна; „Механизация и
автоматизация на товарно-разтоварните рабо
ти“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Приложна
механика“ – 1 бр. редовна; „Динамика, якост
и надеждност на машините, уредите, апарати
те и системите в транспорта“ – 1 бр. редовна;
„А втомобилна техника“ – 1 бр. редовна; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика:
„Е лек т роснабд я ва не и елек т рообза веж да не
на транспорта“ – 2 бр. редовна, 2 бр. задочна;
„Теоретична електротехника“ – 1 бр. редовна;
5.3. Ком у никационна и компют ърна тех ни
ка: „Теоретични основи на комуникационната
техника“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Оси
гурителна техника и системи“ – 1 бр. редовна,
1 бр. задочна; 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация: „Управление и експлоатация на желе
зопътния транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. за
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дочна; „Транспортни системи и транспортни
технологии“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия: „Стро
ителни конструкции“ – 1 бр. задочна; „Проек
тиране, строителство и поддържане на железо
пътни пътища и съоръжения“ – 1 бр. задочна;
„Проектиране, строителство и поддържане на
улици и на автомобилни пътища“ – 1 бр. задочна;
„Земна основа, фундиране и подземно строител
ство“ – 1 бр. задочна, всички със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Канди
датите подават следните документи: заявление (по
образец); автобиография; диплома за „магистър“
или нотариално заверено копие и приложението
към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок
не по рано от 1 месец от датата на кандидатства
нето; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако
има такива; копие от документ за гражданство;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; касова бележка за платена такса за
кандидатстване. Документи се подават във ВТУ
„Т. Каблешков“ – София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
4677
424. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурси за академичната длъжност главен асис
тент в професионално направление Филология
2.1. в следните научни специалности: научна
специалност „Български език“ (диалектология) за
нуждите на Секцията за българска диалектоло
гия и лингвистична география – един; за научна
специалност „Общо и сравнително езикознание“
(математическа лингвистика) за нуждите на Сек
цията по компютърна лингвистика – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 02 872-23-02.
4657
4. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС е
издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот, попадащ в улица, трасе на метрополитен
и метростанция ІІІ-18, в обхвата на обект: „Раз
ширение на метрото в гр. София, Трета метро
линия – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир
Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча
купел. Втори етап от км 11+966,34 (МС14-ІІІ) до
км 15+744,00 (МС18-ІІІ)“ съгласно влязъл в сила
ПУП на кв. Горна баня, одобрен със заповеди
№ РД-50-307 от 20.04.1995 г. и № РД-09-50-576 от
5.06.2007 г. на главния архитект на София и специ
ализиран ПУП за метрополитен с метростанции
за обект „Трети метродиаметър на Софийски
метрополитен“ и ИПР, одобрени с Решение № 833
по протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС, както
следва: Заповед за отчуждаване № СОА17-РД-40-54
от 3.05.2017 г. на кмета на Столичната община на
ПИ с идентификатор 68134.4332.389 (незастроен)
с площ 397 кв. м по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-74 от 20.10.2009 г. на ИД на АГКК, нами
ращ се в София, район „Овча купел“, кв. Горна
баня, ул. Бойчо Бойчев № 69. Липсват данни за
собственика на 7 кв. м от отчуждавания имот.
4664
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение с нестопанска цел „Бъл
гарски правозащитен алианс“ против Наредбата
за управление на общинските пътища на община
Царево, приета с Решение № 207 по протокол № 19
от 18.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Царево.
По оспорването е образувано адм. д. № 1641/2017 г.,
насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
4646
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от Нина Величкова – прокурор
при Окръжната прокуратура – Варна, срещу раз
поредбите на чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 30, ал. 1, т. 2
от Наредбата за рекламната и информационна
дейност на територията на община Долни чифлик,
приета от Общинския съвет – гр. Долни чифлик, с
Решение № 464 по протокол № 23 от 19.11.2009 г.
По оспорването е образувано адм. д. № 1707/2017 г.
по описа на Административния съд – Варна, ХVІІІ
състав, насрочено за 21.09.2017 г. от 10,30 ч.
4720
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпил протест от Нина
Величкова – прокурор при Окръжната проку
ратура – Варна, срещу чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 34,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на
Община Девня, приета с Решение № 406 по про
токол № 41 от 28.11.2006 г., изм. с Решение № 495
от 3.05.2007 г. по протокол № 46 от 3.05.2007 г. на
заседание на общинския съвет и Решение № 89
от 27.04.2016 г. По протеста е образувано адм. д.
№ 1682/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, XХІІ състав, насрочено за разглеж
дане в открито съдебно заседание на 28.09.2017 г.
от 13 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
4721
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпо
редбите на чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Кирково, приета с Решение № 419 от
11.08.2010 г. на Общинския съвет – с. Кирково, по
протокол № 43 от 11.08.2010 г., по което е образу
вано адм. д. № 151/2017 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 19.07.2017 г. от 10 ч.
4702
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоред
бите на чл. 25, ал. 2, т. 8, 9, 10 и 11 от Наредбата
за организацията на транспортната дейност и
безопасността на движението на територията на
община Кърджали, приета с Решение № 64 от
27.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
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по което е образувано адм. д. № 154/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,30 ч.
4703
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1572 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест от прокурор при Окръжната прокурату
ра – Пловдив, против чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 17,
ал. 6, чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4, чл. 38, ал. 1, т. 14.12 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите в община
Сопот, приета с Решение № 176, взето с протокол
№ 28 на заседание на общинския съвет, проведено
на 19.12.2013 г., изменена и допълнена.
4685
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1573 по
описа за 2017 г. на Административния съд – Плов
див, по протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Пловдив, против чл. 4, ал. 1, т. 4
и 5, чл. 21, ал. 1, буква „в“; чл. 22, ал. 1, буква
„б“; чл. 40, т. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Стамболийски,
приета с Решение № 12 от 12.03.2003 г., изменена
и допълнена с Решение № 255 от 31.10.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Стамболийски.
4686
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 587/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
4.10.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против чл. 5, т. 5.6 от Наредбата за рекламната
дейност на територията на община Антон, приета
с Решение № 290 по протокол № 21 от 5.11.2009 г.
на Общинския съвет – с. Антон.
4638
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. д. № 585/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседа
ние на 4.10.2017 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване са: чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 25, ал. 1,
т. 2 и 3 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Своге.
4722
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2,
чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобща
ва, че в Административния съд – София област, е
образувано адм. д. № 588/2017 г. по описа на съда
по протест на Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито съ
дебно заседание на 4.10.2017 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 2, ал. 1, т. 5, 8, 9 и
11 – 15, чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 9, ал. 2 в частта
и „и мероприятията към нея“, ал. 4 и 5, чл. 14,
чл. 21, изречение второ, чл. 35, т. 6, чл. 71, ал. 2 и
3, глава втора „Местни такси“ – раздел V „Такса
за ползване на градски тоалетни“, раздел VIII
„Такси за обредни дейности“, раздел IX „Такси
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за ползване на услуги, доставяни от Дирекция на
музеите и Жив музей“, раздел XI „Такси за горски
продукти“, раздел XII „Такси гора“, раздел XIII
„Такси за ползване на общинска земеделска земя“,
раздел XIV „Такси за паркиране“, раздел XV „Такси
„Аквапарк Копривщица“, чл. 71, ал. 2 и 3, чл. 82,
ал. 2 в частта „ловни кучета на регистрирани
ловци“, глава четвърта „Административнонака
зателни разпоредби“, както и срещу чл. 11, ал. 2,
чл. 15, чл. 18, ал. 1, т. 4 – 8, чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4
(няма алинея втора), чл. 24, т. 1 (няма точка
втора), чл. 28, т. 1, 3 и 4, чл. 29, т. 7, чл. 30, т. 4,
чл. 31, т. 2, чл. 33, т. 1 и 3, чл. 38, ал. 1 и 2, чл. 39,
ал. 2, чл. 47, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 67, чл. 70,
ал. 2, чл. 71, ал. 1, чл. 73, 74, чл. 76, ал. 2, чл. 77,
78, 79, 80, чл. 81, ал. 2, чл. 85, 87, 92, 93, чл. 102,
ал. 1, чл. 103, ал. 1 и 2 и § 1 от допълнителната
разпоредба от Наредба № 2 за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услугите на територията на община Копривщица,
приета от Общинския съвет – гр. Копривщица,
с Решение № 152 от 19.02.2017 г. по протокол
№ 17 от 19.02.2017 г. Конституирани страни в
производството са: оспорващ – Окръжната проку
ратура – София, и административен орган – Об
щинският съвет – гр. Копривщица.
4723
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който оспорва като
незаконосъобразна разпоредбата на чл. 6, ал. 1,
т. 7 от Наредбата за рекламната и информаци
онната дейност на територията на община Рад
нево, приета от Общинския съвет – гр. Раднево,
по което е образувано адм. д. № 285/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 14.09.2017 г. от 14,30 ч.
4639
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от проку
рор при Окръжната прокуратура – Стара Загора,
с който са оспорени разпоредбите на подзаконов
нормативен акт – чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредбата
за рекламна дейност на територията на община
Гурково, приета с Решение № 115 от 15.03.2002 г.,
изм. и доп. с Решение № 246 от 4.07.2006 г. на
Общинския съвет – гр. Гурково, по което е об
разувано адм. д. № 281/2017 г. по описа на Ад
министративния съд – Стара Загора, насрочено
за 12.10.2017 г. от 10,30 ч.
4665
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съоб
щава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който са
оспорени разпоредбите на подзаконов нормативен
акт – чл. 6, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22 за реклам
ната и информационната дейност на територията
на община Казанлък, приета с Решение № 216 от
22.05.2012 г., изм. с Решение № 335 от 16.12.2016 г.,
по което е образувано адм. д. № 287/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 12.10.2017 г. от 10,30 ч.
4666
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Администра

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

тивнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпи
ло оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол,
на разпоредбата на чл. 22, ал. 3, т. 2 от Наредбата
за управление на общинските пътища в общи
на Тополовград, по което е образувано адм. д.
№ 167/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
4704
Великотърновският районен съд уведомя
ва Стаматиос Андониу, роден на 15.12.1951 г.,
гражданин на Република Гърция, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр. д. № 1557/2017 г. по описа на
Районния съд – Велико Търново, образувано по
предявен от Галя Николова Андониу иск с правно
основание чл. 49 СК, като съдът му указва, че в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ следва да се яви в деловодството
на Районния съд – Велико Търново, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
4724
Дуловският районен съд уведомява Жанар
Бауржановна Нуржанова, родена на 4.05.1984 г.,
с постоянен адрес в Казахстан, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в България, че срещу
нея е заведено гр. д. № 228/2017 г. по описа на
Дуловския районен съд от Синан Ридван Кемал по
чл. 49 СК и че в деловодството на съда на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намира
исковата молба и приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването є лично или на упълномощено от
нея лице в указания двуседмичен срок съдът ще
є назначи особен представител.
4668
Русенският районен съд, ХІV гр. състав, съ
общава на Сенад Шачирович Йорданов, роден
на 8.04.1989 г. в Черна гора, с неизвестен адрес,
че в Районния съд – Русе, е образувано гр.д.
№ 3159/2017 г., заведено от Зорница Стефанова
Йорданова, по иск по чл. 49 СК във връзка с
чл. 7 и 82 КМЧП. Съдът указва на ответника, че
може да получи книжата по делото в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на Районния съд – Русе.
4650
Русенският районен съд, VІІ гр. състав, съоб
щава на Ищван Винце – гражданин на Унгария,
с неизвестен адрес, че в Районния съд – Русе, е
образувано гр. д. № 3021/2017 г., заведено от Дон
ка Пенева Винце по искове по чл. 173 и 179 СК.
Съдът указва на ответника, че може да получи
книжата по делото в двуседмичен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ в деловодството
на Районния съд – Русе.
4681

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
8. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Българска Си Еф Ей асо
циация“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.08.2017 г. в 18 ч. в
парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, кон
феранс № 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет през
2016 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
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на управителния съвет; 3. приемане на промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
4648
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи“ (НББАЗ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре
довно общо събрание на членовете на 15.08.2017 г.
в 10 ч. в София, ул. Калоян № 6, ет. 3, хотел
„Рила“ – зала „Адакта“, със следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2016 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на НББАЗ за 2016 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2016 г.; 4. приемане на ос
новни насоки, годишна програма за дейността и
годишен бюджет на НББАЗ за 2017 г.; 5. избор на
регистриран одитор на НББАЗ за 2017 г.; 6. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, ще бъдат на разположение на
членовете на НББАЗ на адрес: София, ул. Граф
Игнатиев № 2, всеки работен ден, 14 дни преди
датата, на която е свикано общото събрание.
При поискване материалите ще се предоставят
на членовете, като за целта представителите на
членовете представят документ за самоличност, а
техните пълномощници – писмено пълномощно.
Поканват се всички членове на НББАЗ да участ
ват в общото събрание. Всеки член на НББАЗ
има право да упълномощи писмено лице, което
да го представлява. Регистрацията на членовете
и техните представители ще се извършва от 9,30
до 10 ч. в деня и на мястото на провеждане на
общото събрание. Представляващите, когато са
законни представители на членовете, трябва да
представят документ за самоличност и удостовере
ние за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират
с представянето на пълномощно за участие в
общото събрание, документ за самоличност и
удостоверение за актуална регистрация, издадено
не по-рано от 3 месеца преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава на
НББАЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4726
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб „Икономист“, София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 1.09.2017 г. в 10 ч.
в София, район „Студентски“, Студентски град,
бл. 53, вх. Б, ап. 611, общо събрание на сдружени
ето при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. промяна на името на сдружението;
3. промени в устава на сдружението; 4. промяна
в управлението на сдружението; 5. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
4711
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124. – Управителният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовния
Девети конгрес на СОСЗР на 13 и 14.09.2017 г.
в 10 ч. в Централния военен клуб – концертна
зала – София, бул. Цар Освободител № 7, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет на упра
вителния и централния съвет за тяхната и на
съюза дейност между Осмия и Деветия конгрес и
предстоящи задачи за следващия четиригодишен
период; 2. приемане отчет за дейността на цен
тралната контролна комисия (ЦКК) на СОСЗР;
3. приемане решения за изменение и допълнение
в устава на СОСЗР и други вътрешни актове;
4. приемане решение за основните насоки за
развитие и програма за дейността на съюза; 5.
освобождаване и избиране ръководни органи на
съюза. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще започне работа същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4710
5. – Управителният съвет на Фондация „Листопад на спомените“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава свиква редовно
общо събрание на 23.08.2017 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Драгоман № 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет на
фондацията за 2016 г.; 2. отчет за финансовата
дейност на УС на фондацията за 2016 г.; 3. отчет
на контролния съвет на фондацията за 2016 г.; 4.
приемане на бюджета на фондацията за 2017 г.; 5.
приемане на промени в устава на фондацията; 6.
избор на нов управителен съвет и контролен съвет
на фондацията; 7. освобождаване от отговорност
председателя и членовете на управителния съвет;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред, независимо от присъстващите учредители
и спомоществователи. Поканват се всички да
вземат участие в общото събрание.
4658
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
КИТКЕ „Шарено хоро“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от устава свиква общо
събрание на 31.08.2017 г. в 18 ч. в клуба на сдру
жението в гр. Ветово, ул. Дунав № 3, при следния
дневен ред: 1. промяна в устава на КИТКЕ ,,Ша
рено хоро“; 2. промяна в УС на КИТКЕ „Шарено
хоро“ и избор на председател на УС; 3. вземане
на решение за бъдещата дейност на сдружението
или прекратяване на регистрацията му; 4. разни.
4699
1. – Управителният съвет на СНЦ „Център
за развитие на община Гълъбово“ (ЦРОГ),
гр. Гълъбово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
заседание на общото събрание на сдружението
на 4.08.2017 г. в 18 ч. в гр. Гълъбово, бул. Репуб
лика № 47, при следния дневен ред: вземане на
решение за прекратяване и ликвидация на СНЦ
„ЦРОГ“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4712
1. – Синдикалният комитет на Синдикалната
организация „Преподаватели при Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на организацията на 9.11.2017 г. в 15,30 ч. в ауди
тория 11 на ректората на Пловдивския универси
тет „Паисий Хилендарски“, ул. Цар Асен № 24,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. обсъждане
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и приемане на отчетен доклад на председателя
на Синдикалната организация „Преподаватели“
за дейността на организацията за периода от
31.05.2012 г. до 9.11.2017 г.; 2. обсъждане и приемане
на отчета на ревизионната комисия за дейността
на организацията за периода от 31.05.2012 г. до
9.11.2017 г.; 3. заличаване на членове от списъчния
състав на организацията поради прекратяване на
членството им; 4. избор на синдикален комитет и
ревизионна комисия на организацията; 5. разни.
4727
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел за осъществяване на обществено
полезна дейност „Футболен клуб „Секирово“,
гр. Раковски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава свиква общо събрание на 8.08.2017 г. в
19 ч. в сградата на стадион „Петър Парчевич“ в
гр. Раковски при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. одобряване и
приемане на: годишния финансов отчет, доклада за
дейността на сдружението, отчет за финансовото
състояние на сдружението и дейността на упра
вителния съвет, правила и ред за осъществяване
на общественополезна дейност и за набиране и
разходване на средства на сдружението, както и
основните насоки и програма за дейността; 3.
промяна на адреса на управление на сдружение
то; 4. изменение и допълнение на устава относно
адреса на управление – чл. 3, основните цели на
сдружението – чл. 6, както и периода за свикване
на редовно общо събрание – чл. 22, ал. 1; 5. избор
на нов състав на управителния съвет. При лип
са на необходимия кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието ще се
проведе в 20 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
4647
17. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, „Спортен клуб по волейбол – Дунав“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.08.2017 г. в 10 ч.
на адреса по местоседалището на сдружението в
Русе, ж.к. Здравец, стадион „Дунав“, Волейболна
зала „Иван Ханджиев – Сапа“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на упра
вителния съвет през 2016 г.; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност
за дейността по управление на сдружението през
отчетния период; 3. освобождаване на членове
те на управителния съвет; 4. приемане на нови
членове; 5. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 6. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 7. приемане на
бюджет на сдружението. В случай че в обявените
ден, място и час за провеждане на общото съб
рание не се явят достатъчен брой от членовете
на сдружението, съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава
заседанието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Проектът за доклад
и отчетът на управителния съвет за дейността на
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сдружението за 2016 г. се намират на разположе
ние за сведение на членовете на сдружението на
адреса му в Русе, ж.к. Здравец, стадион „Дунав“.
4669
8. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство при ЦДГ
20 „Мир“ – Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.08.2017 г. в 10,30 ч. в Стара Загора, ул. Тича
№ 1, при следния дневен ред: 1. обявяване на
сдружението в ликвидация; 2. определяне срок
на ликвидацията; 3. избор на ликвидатор; 4. оп
ределяне възнаграждението на ликвидатора. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, на същото място
и при същия дневен ред.
4725
Величка Благоева Павлова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза „Спортен клуб Сървайвър“,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Менча Кърничева № 32а, ет. 4, ап. 8, ЕИК
101687299, в ликвидация по ф.д. № 999 от 2005 г.
по описа на Окръжния съд – Благоевград, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредито
рите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4687
Георги Николов Младенов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по
баскетбол – Приста 2002“ – Русе, в ликвидация
по ф.д. № 858 по описа за 2002 г. на Русенския
окръжен съд, БУЛСТАТ 117597921, със седали
ще и адрес на управление: Русе, ул. Оборище
№ 33, вх. Б, ет. 1, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4580
Константин Руменов Йовчев – ликвидатор
на Фондаци я „Моят г рад“, със седа лище и
адрес на управление: София, ж.к. Младост 1,
бул. Андрей Ляпчев № 51, БУЛСТАТ 176252713,
в ликвидация по ф.д. № 62/2012 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори да предявят своите вземания към
фондацията в 6-месечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
4586
Милена Христова Касапова – ликвидатор
на Фондация с нестопанска цел „Институт за
стандарти и качество в здравеопазването“, в
ликвидация по ф.д. № 5843/2007 г. на СГС, със
седалище и адрес на управление: София 1407,
район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън
№ 17, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори да предявят своите вземания
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
4729
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