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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8
от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г.,
бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от
2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г.,
бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21,
38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от
2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76
от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62
и 92 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дейността на регулираните пазари на
ценни книжа, инвестиционните посредници,
многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните
системи за търговия, централните депозитари
на ценни книжа, Фонда за компенсиране на
инвеститорите, доставчиците на услуги за
докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни
фондове и управляващите дружества, лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове, включително лицата, които управ
ляват фондове за рисков капитал, фондове за
социално предприемачество или фондове за
дългосрочни инвестиции, физическите лица,
които непосредствено извършват сделки с
ценни книжа и инвестиционни консултации,
публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг,
централните контрагенти, администраторите
на бенчмарк, съгласно Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с

финансови 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 на други предприятия
за колективно инвестиране, Регламент (ЕС)
№ 648/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и
регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27
юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент
648/2012“, Регламент (ЕО) № 1060/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен
рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.),
наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“,
Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно
индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови
договори или за измерване на резултатите
на инвестиционни фондове, и за изменение
на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на
Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29
юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2016/1011“, Регламент (ЕС) № 345/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17
април 2013 г. относно европейските фондове
за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 345/2013“, Регламент (ЕС) № 346/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
април 2013 г. относно европейски фондове за
социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25
април 2013 г.), наричан по нататък „Регламент
(ЕС) № 346/2013“ и Регламент (ЕС) 2015/760
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2015 г. относно Европейски фондове за
дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19
май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2015/760“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. дейността на други лица, които имат
задължения по законите по т. 1 и 2;“.
3. Създава се т. 5:
„5. дейността на лицата по т. 1 – 4, както
и на нефинансовите контрагенти, на лицата с
нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за
финансиране на ценни книжа и на други лица
във връзка с изпълнението на изискванията
по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012,
Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г.
относно късите продажби и някои аспекти
на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L
86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 236/2012“, Регламент (ЕС)
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№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“, Регламент (ЕС) № 909/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 23
юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на
ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за
изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС
и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28
август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 909/2014“, Регламент (ЕС) 2016/1011,
Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 600/2014“, Регламент
(ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно
основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и
основаващи се на застраховане инвестиционни
продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 1286/2014“,
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB,
L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 596/2014“, и Регламент
(ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно
прозрачността при сделките за финансиране
с ценни книжа и при повторното използване,
и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365“.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членовете на комисията могат да бъдат
само български граждани с висше образование
с минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ в областта на икономиката,
финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора
и рег улирането на небанкови я финансов
сектор специалност, които притежават добра
репутация, знания, умения и професионален
опит и имат трудов и/или служебен стаж по
специалността не по-малко от 5 години за
последните 10 години.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За членовете на комисията трудовият
и/или служебен стаж по специалността по
ал. 1 следва да е придобит:
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1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
2. в регулаторен орган на банковия и/или
небанковия финансов сектор;
3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;
4. на длъжност с ръководни функции по
финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „международни организации“ се
добавя „или европейски надзорни органи“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 – 7 и
ал. 4 се декларират от членовете на комисията
пред председателя на Народното събрание
при встъпване в длъжност.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „чл. 4, ал. 2“ се заменят
с „чл. 4, ал. 3“.
2. В т. 4 думите „чл. 4, ал. 3“ се заменят
с „чл. 4, ал. 4“.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Възнаграждения
Чл. 7. (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията
се определя съгласно вътрешни правила за
работната заплата, приети от комисията, като
възнаграждението не може да е по-ниско от
средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в
инвестиционните посредници, управляващите
дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества,
определено на базата на последната отчетна
година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите
на Българската народна банка.
(2) Председателят и другите членове на
комисията имат всички права по трудово
правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно
положение.
(3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено
по ред и начин, установени във вътрешните
правила за работната заплата.“
§ 5. В чл. 8, ал. 1, изречение първо накрая
се добавя „като дневният ред на заседанието
се утвърждава от комисията“.
§ 6. В чл. 10 ал. 7 се отменя.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 1060/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.),
наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“ се
заменят с „Регламент 1060/2009“.
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2 . В т. 6 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е С )
№ 236/2012 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите
продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 236/2012“.
3. В т. 7 думите „Регламент (ЕС) № 648/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 4
юли 2012 г. относно извънборсовите деривати,
централните контрагенти и регистрите на
транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.),
наричан по-нататък „Регламент 648/2012“ се
заменят с „Регламент 648/2012“.
4. В т. 8 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейск и я парламен т и на Съвета
от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27
юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 575/2013“.
5. В т. 10 след думите „Регламент (ЕС)
№ 345/2013“ текстът се заличава.
6. В т. 11 след думите „Регламент (ЕС)
№ 346/2013“ текстът се заличава.
7. В т. 12 след думите „Регламент (ЕС)
№ 909/2014“ текстът се заличава.
8. В т. 13 след думите „Регламент (ЕС)
2015/760“ текстът се заличава.
9. В т. 14 след думите „Регламент (ЕС)
№ 596/2014“ текстът се заличава.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. по предложение на съответния ресорен
заместник-председател издава или отказва да
издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване
разрешения и одобрения;“
б) създава се нова т. 7:
„7. по предложения на съответния ресорен
заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел, Закона за
пазарите на финансови инструменти, Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране, Кодекса за застраховането и в
Кодекса за социално осигуряване;“

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

в) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
и 15 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 и 16;
г) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея след
думата „лицензии“ се добавя „разрешения“;
д) досегашната т. 17 става т. 18;
е) създават се нови т. 19 – 21:
„19. по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:
а) установяване на недопустимост или
нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано
обстоятелство;
б) прогласяване нищожност на сделки,
свързани с дейността на контролираните от
нея лица или сключени в нарушение на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа и
актовете по прилагането му;
в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението
противоречи на повелителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа или на устава на дружеството; искът се
предявява срещу дружеството пред окръжния
съд по неговото седалище в 14-дневен срок
от получаването на протокола от заседанието
на общото събрание;
г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране;
20. по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по
жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф
4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 909/2014 в 30-дневен срок
от тяхното постъпване по ред, определен с
правилника на комисията;
21. по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните
административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, Закона за пазарите на
финансови инструменти, Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране,
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти,
Кодекса за застраховането и в Кодекса за
социално осигуряване, които са в изричната
компетентност на комисията;“
ж) досегашните т. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 и 26 стават съответно т. 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 и 30.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се създава изречение трето: „При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
§ 9. В чл. 14, ал. 3, т. 4 в началото се добавя „по предложение на член на комисията
и/или главния секретар“.
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§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „т. 5, 6, 8 – 12, т. 14 – 16“
се заменят с „т. 5 – 7, 9 – 13, 15 – 21“;
б) точки 2, 5 и 8 се отменят;
в) точка 9 се изменя така:
„9. утвърждава образци на декларации,
отчети, доклади, справки и други документи
по Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, Закона за пазарите на
финансови инструменти, Закона за прилагане
на мерките срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти, Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране;“
г) точка 10 се изменя така:
„10. организира подготовката на всички
уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица
във връзка с надзора на инвестиционната
дейност;“
д) точка 12 се отменя;
е) в т. 13 думите „като компетентен орган,
които не са предоставени в изрична компетентност на комисията“ се заличават;
ж) точка 14 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „т. 5, 6, 10 и 11“ се заменят
с „т. 5 – 7, 11, 12 и 21“;
б) точки 3, 4, 5, 6, 12, 13 и 17 се отменят;
в) точка 21 се изменя така:
„21. организира подготовката на всички
уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и други лица във
връзка със застрахователния надзор;“
г) в т. 22 накрая се добавя „и да съдейства
на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „т. 5 – 7, 10 и 11“ се заменят
с „т. 5 – 7, 11, 12 и 21“;
б) точки 2 – 5 се отменят;
в) точки 7 – 9 се отменят;
г) в т. 12 накрая се добавя „които не са
предоставени в изричната компетентност на
комисията“;
д) точка 14 се отменя;
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е) точка 15 се изменя така:
„15. организира подготовката на всички
уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица
във връзка с осигурителния надзор;“
ж) точка 16 се изменя така:
„16. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка
с допълнителното социално осигуряване и
съдейства на прокуратурата по нейно искане
в разследването на тези престъпления.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
§ 13. В чл. 18 ал. 10 се изменя така:
„(10) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация не носят
и м у щес т вена о т г оворнос т за п ри ч и нен и
вреди при упражняване на надзорните им
функции и правомощия и при изпълнение на
задълженията им, освен ако са извършили
престъпление.“
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Дейността на администрацията се
осъществява от лица, работещи по трудово
правоотношение. Трудовите правоотношения
на служителите на комисията се уреждат
съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(3) Служител на комисията не може да е
лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
2. би се оказало в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо
съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително, или по сватовство до
четвърта степен включително;
3. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация;
4. е народен представител;
5. заема ръководна или контролна длъжност
на национално равнище в политическа партия;
6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез
свързани лица над 5 на сто от правата на
глас в общото събрание или от капитала на
поднадзорното лице;
7. е член на управителни или контролни
органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява
поднадзорното лице, без да е член на неговите
управителни или контролни органи;
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8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.
(4) При сключването на трудовия договор
служителите на комисията са длъжни да
декларират своето имотно състояние пред
председателя на комисията.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Всяка година до 30 април служителите
на комисията са длъжни да декларират пред
председателя на комисията своето имотно
състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори
за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса
на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил,
и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът
за деклариране, съхраняването и достъпът до
информацията, съдържаща се в декларациите,
се определят с правилника за устройството и
дейността на комисията.
(6) Служителите, които заемат ръководна
длъжност, следва да имат висше образование
с минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ в областта на икономиката,
финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и
регулирането на небанковия финансов сектор
специалност и трудов и/или служебен стаж по
специалността не по-малко от три години.“
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Права
Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните
правила за работната заплата и в рамките
на разполагаемите средства по бюджета за
съответната година.
(2) Служителите на комисията могат да
получават допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати, определени по ред и
по начин, установени с вътрешните правила
за работната заплата.
(3) Допълнителните възнаграждения по
ал. 2 не могат да се основават върху средствата,
събрани от глоби и имуществени санкции от
поднадзорните лица, вписани в публичните
регистри по чл. 30.
(4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със
застраховка „Злополука“ за сметка на нейния
бюджет.
(5) Когато длъжност в администрацията
на комисията се заема от служител с висше
юридическо образование, придобитият трудов
или служебен стаж се признава за стаж по
специалност „Право“.“
§ 16. В глава шеста се създава чл. 25а:
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„Служебна тайна
Чл. 25а. (1) Членовете на комисията и
служителите от нейната администрация са
длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна
тайна.
(2) Сл у жебна тайна е оп ределена информация, създавана или съхранявана от
ком иси я та, коя т о не е д ърж а вна та й на,
нерегламентираният достъп до която би се
отразил неблагоприятно на интересите на
държавата или би увредил друг правозащитен интерес.
(3) Списъкът на категориите информация,
подлежаща на класификация като служебна
тайна, се определя със заповед на председателя на комисията.“
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията събира такси на основание,
по ред и в размери съгласно тарифа, определена в приложение към закона.“
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
3. В ал. 5 навсякъде думите „по ал. 1, т. 9“
се заменят със „за осъществяване на общ финансов надзор“, а думите „по ал. 1, т. 1 – 7“
се заличават.
§ 18. В чл. 27а, ал. 2 думите „по чл. 27,
ал. 1, т. 1 – 7“ се заличават.
§ 19. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата
„приходите“ се добавя „и средствата“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По бюджета на комисията не може да
се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи
по ал. 3, т. 4, които се отчитат като вноска в
централния бюджет.
(5) При преизпълнение на приходи по
ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми
на разходи и трансфери за предоставяне за
съответната бюджетна година могат да се
одобряват допълнителни разходи и плащания
за трансфери по бюджета на комисията за
следващата година при условията и по реда
на Закона за публичните финанси.“
§ 20. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „и тримата заместник-председатели на комисията“ се заменят с „тримата
заместник-председатели на комисията и членът
на комисията по чл. 3, т. 5“.
2. Създава се т. 10:
„10. „Ръководна длъжност“ по смисъла на
чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от
директорите на дирекции и началниците на
отдели в специализираната администрация.“
§ 21. Създава се приложение към чл. 27,
ал. 1:
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„Приложение
към чл. 27, ал. 1
Такси, събирани от Комисията за финансов надзор
Раздел I
Такси за издаване на лицензи, разрешения, лицензи за извършване на дейност, други разрешения и
одобрения, вписване и отписване на лице във/от регистрите по чл. 30, ал. 1
I. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Регламент (ЕС) № 909/2014, както
и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за одобрение за преобразуване на публични дружества по чл. 124, ал. 1 ЗППЦК

6 000 лв.

2.

за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие по чл. 126г, ал. 2
ЗППЦК

6 000 лв.

3.

за вписване на публично дружество и емитент на ценни книжа в регистъра извън
случаите, когато вписването се извършва едновременно с потвърждаването на
проспект (чл. 79, чл. 110, ал. 3 ЗППЦК)

1 000 лв.

4.

за отписване на публично дружество от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1
ЗППЦК

1 000 лв.

5.

за отписване на емитент от регистъра, освен когато е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност

1 000 лв.

6.

за разрешение за удължаване срока за изплащане на компенсация на клиентите
на инвестиционен посредник в случаите по чл. 77ф, ал. 4 ЗППЦК

2 000 лв.

7.

за лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа
съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014

50 000 лв.

8.

за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 909/2014

1 000 лв.

II. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения
по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент
(ЕС) 2016/1011, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1, 2 и
8 се събират следните такси:
№ по
Наименование на таксата
Размер на
ред
таксата
1.
за лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар
50 000 лв.
2.
за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ, включително чрез
10 200 лв.
клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5,
ал. 2, т. 8 ЗПФИ
3.
за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 ЗПФИ, включително чрез
6 400 лв.
клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5,
ал. 2, т. 8 ЗПФИ
4.
за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 ЗПФИ, включително чрез
4 300 лв.
клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5,
ал. 2, т. 8 ЗПФИ
5.
за лиценз на инвестиционен посредник или пазарен оператор за организиране на
10 000 лв.
многостранна система за търговия, включително в случаите на разширяване на
лиценз с тази дейност
6.
за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник с други услуги и дейности
3 750 лв.
с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ, както и за извършване на
дейност в трета държава
7.
за частично отнемане на лиценз на инвестиционен посредник по негово искане при
2 000 лв.
отказ от извършване на някои от услугите и дейностите, за които е лицензиран,
с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ
8.
за последващо одобрение на лице по чл. 11, ал. 2 и 5 ЗПФИ
500 лв.
9.
за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант:
– такса за изпит
– такса за издаване на сертификат
– за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант

450 лв.
25 лв.
300 лв.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Размер на
таксата

за вписване на банка в Регистъра на инвестиционните посредници
10 200 лв.
за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар по искане
4 500 лв.
на пазарния оператор
за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник или на пазарен оператор за
2 500 лв.
организиране на многостранна система за търговия по тяхно искане
за одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник
5 000 лв.
за одобрение на изменение и допълнение в правилника за дейността на регули2 000 лв.
рания пазар
за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник при отказ от издаден лиценз
2 500 лв.
за разрешение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ
500 лв.
за разрешение по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ
2 000 лв.
за разрешение по чл. 24д, ал. 1 ЗПФИ
1 000 лв.
за разрешение по чл. 24д, ал. 2 ЗПФИ
1 000 лв.
за разрешение по чл. 98, ал. 3 ЗПФИ
1 000 лв.
за разрешение по чл. 99, ал. 3 ЗПФИ
1 000 лв.
за одобрение на правилата по чл. 53, ал. 4 ЗПФИ
500 лв.
за одобрение по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ
1 000 лв.
за одобрение на сключване на споразумение от регулирания пазар по чл. 101,
3 000 лв.
ал. 2 ЗПФИ
за разрешение или одобрение по Регламент (ЕС) № 575/2013 с изключение на
500 лв.
разрешение за използване на вътрешен модел
за разрешение за използване на вътрешен модел по Регламент (ЕС) № 575/2013
100 000 лв.
за издаване на лиценз по чл. 34, параграф 1, буква „а“ по Регламент (ЕС) 2016/1011 30 000 лв.
за издаване на разрешение за регистрация по чл. 34, параграф 1, букви „б“ и „в“ 20 000 лв.
от Регламент (ЕС) 2016/1011

III. За издаване на разрешения и одобрения по Закона за възстановяване и преструктуриране на
кредитни институции и инвестиционни посредници се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на
индивидуална основа

2 500 лв.

2.

за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на
консолидирана основа

4 000 лв.

3.

за разрешение за споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа

2 500 лв.

IV. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и за вписване и отписване
на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за лиценз на дружество със специална инвестиционна цел

5 400 лв.

2.

за разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел

5 000 лв.

3.

за разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел

3 000 лв.

4.

за одобрение на замяна на банка депозитар

1 000 лв.

5.

за одобрение за промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество
със специална инвестиционна цел

500 лв.

6.

за одобрение за замяна на обслужващо дружество, включително за включване
на ново обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел

1 500 лв.

V. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения
по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране (ЗДКИСДПКИ), по Регламент (ЕС) 2015/760, както и за вписване и отписване на лице
във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 се събират следните такси:
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№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за лиценз на управляващо дружество, включително чрез клон на юридическо
лице от трета държава

2.

за разширяване на лиценза на управляващо дружество с допълнителни услуги

1 500 лв.

3.

за лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип

8 000 лв.

4.

за разрешение на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд или на подфонд

4 500 лв.

5.

за одобрение на промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема

200 лв.

6.

за одобрение на замяна на депозитаря в предвидените от ЗДКИСДПКИ случаи

200 лв.

7.

за одобрение на замяна на управляващо дружество в случаите по чл. 18
ЗДКИСДПКИ

1 500 лв.

8.

за одобрение на промени в правилата за управление на риска на колективна
инвестиционна схема

200 лв.

9.

за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне
нетната стойност на активите на колективна инвестиционна схема

200 лв.

10.

за одобрение на делегиране на функции от управляващо дружество на трето лице

1 500 лв.

6 450 лв.

11.

за последващо одобрение на лице по чл. 93, ал. 1, 3 и 5 ЗДКИСДПКИ

200 лв.

12.

за разрешение за ползване на заем от колективна инвестиционна схема

500 лв.

13.

за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за колективна инвестиционна схема

100 лв.

14.

за разрешение по чл. 67 ЗДКИСДПКИ от захранваща колективна инвестиционна
схема

2 000 лв.

15.

за разрешение за преобразуване на управляващо дружество

2 000 лв.

16.

за разрешение за доброволно прекратяване на управляващо дружество

1 500 лв.

17.

за разрешение за сливане или вливане на колективна инвестиционна схема

500 лв.

18.

за разрешение за доброволно прекратяване на колективна инвестиционна схема

200 лв.

19.

за лиценз на национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип

8 000 лв.

20.

за разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от
отворен или затворен тип

4 500 лв.

21.

за разрешение за преобразуване на национално инвестиционно дружество от
затворен тип в отворен тип и обратно

3 000 лв.

22.

за разрешение за преобразуване на национален договорен фонд чрез сливане,
вливане, разделяне или отделяне

500 лв.

23.

за одобрение на член на съвета на директорите на национално инвестиционно
дружество от затворен тип

200 лв.

24.

за разрешение за ползване на заем от национален инвестиционен фонд

500 лв.

25.

за одобрение за промяна в правилата, съответно в устава, на национален инвестиционен фонд

200 лв.

26.

за одобрение за замяна на управляващо дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, които управляват национален
инвестиционен фонд

1 500 лв.

27.

за издаване на одобрение на национален инвестиционен фонд за замяна на
инвестиционен консултант с управляващо дружество или с лице, управляващо
алтернативни инвестиционни фондове, и обратно

1 500 лв.

28.

за одобрение на промяна в правилата за управление на риска

200 лв.

29.

за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне
нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд

200 лв.

30.

за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за национален инвестиционен фонд

100 лв.

31.

за лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, включително
на лице със седалище в трета държава

8 000 лв.
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№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

32.

за разширяване на лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни
фондове

1 500 лв.

33.

за разрешение за управление на европейски фонд за дългосрочни инвестиции по
Регламент (ЕС) 2015/760

6 450 лв.

34.

за разрешение за преобразуване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

2 000 лв.

35.

за отнемане на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове
при изричен отказ на лицето

4 000 лв.

36.

за вписване в регистъра на лице, управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ
прагове

200 лв.

37.

за одобрение на промяна на документ по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „е“ от
ЗДКИСДПКИ

200 лв.

38.

за одобрение на промяна в договора на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с депозитаря

100 лв.

39.

за одобрение на делегиране на функции от лице, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове, на трето лице

1 500 лв.

40.

за одобрение на делегиране от лице, управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, на функцията по оценяване на активи на алтернативен инвестиционен
фонд на външен оценител

500 лв.

41.

за одобрение на промени в правилата за оценка на активите и за изчисляване на
нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд

200 лв.

42.

за одобрение на лице по чл. 200 ЗДКИСДПКИ

200 лв.

43.

за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) 2015/760 извън посочените
по т. 35

200 лв.

44.

за вписване в регистъра на допустим фонд за рисков капитал по Регламент (ЕС)
№ 345/2013 г.

6 450 лв.

45.

за вписване в регистъра на допустим фонд за социално предприемачество по
Регламент (ЕС) № 346/2013 г.

6 450 лв.

VI. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховането (КЗ), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 9, 10, 12 и 15 се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

1.

за лиценз на застраховател, включително за клон на застраховател
от трета държава, за извършване на застраховане по един или повече
класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1:

Размер на таксата

– за застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ

135 000 лв. + 10 000 лв.
за всеки клас застраховка

– за застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ

100 000 лв. + 10 000 лв.
за всеки клас застраховка

2.

за лиценз на презастраховател, включително за клон на презастра- 180 000 лв. + 30 000 лв.
ховател от трета държава
за всяка отделна дейност

3.

за издаване на лиценз на презастраховател за разширяване на предмета му на дейност с нова дейност

30 000 лв.

4.

за лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел
за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република
България

60 000 лв.

5.

за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за нов 10 000 лв. за всеки клас
клас застраховка на застраховател, включително на клон на застра- застраховка
ховател от трета държава, и за лиценз при условията на чл. 24, ал. 1,
изречение второ от КЗ
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование на таксата
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Размер на таксата

6.

за разрешение за извършване на застрахователна дейност от местен 20 000 лв. + 5 000 лв.
застраховател на територията на трета държава (чл. 54, ал. 1 КЗ)
за всеки клас застраховка

7.

за разрешение за преобразуване на застраховател

20 000 лв.

8.

за разрешение за преобразуване на презастраховател

20 000 лв.

9.

за разрешение за доброволна промяна в статут на застраховател с
включване или изключване на правото на достъп до единния пазар
по чл. 38 КЗ

35 000 лв.

10.

за одобрение на пълен вътрешен модел на застраховател или презастраховател (чл. 175 и 184 КЗ)

100 000 лв.

11.

за одобрение на частичен вътрешен модел на застраховател или
презастраховател

80 000 лв.

12.

за одобрение на съществени промени в одобрен вътрешен модел на
застраховател или презастраховател

50 000 лв.

13.

за одобрение на съществени промени в политиката за промяна на
вътрешен модел на застраховател или презастраховател

30 000 лв.

14.

за одобряване на вътрешен модел на група, когато комисията е орган
за надзор на групата

150 000 лв.

15.

за професионална квалификация по чл. 303 КЗ относно застрахователен брокер:
– за явяване на изпит
– за признаване на придобита правоспособност
– за издаване на сертификат

16.

за вписване в регистъра на застрахователен брокер

17.

за всеки етап от признаване на правоспособност на отговорен актюер:

7 500 лв.

– за явяване на всеки модул от изпита

450 лв.

– за признаване на придобита правоспособност

300 лв.

– за издаване на сертификат
18.

450 лв.
300 лв.
25 лв.

за отписване от регистъра на застрахователен брокер по негово искане

25 лв.
300 лв.

VII. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за вписване и отписване на лице във/от
регистъра по чл. 30, ал. 1, 13 и 14 се събират следните такси:
№ по
ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за пенсионна лицензия

75 000 лв.

2.

за лицензия на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

35 000 лв.

3.

за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

35 000 лв.

4.

за разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация

18 000 лв.

5.

за признаване на правоспособност на отговорен актюер:
– за всеки модул от изпита

450 лв.

– за всеки етап от признаване на придобита правоспособност

300 лв.

– за издаване на сертификат
6.

за разрешение за преобразуване на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

25 лв.
7 500 лв.

Раздел II
Такси за осъществяване на общ финансов надзор
I. За осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична
информация и за извършване на проверки, се събират ежегодно следните такси:
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№ по
Таксата за общ финансов надзор
Размер на таксата
ред
1.
от публично дружество и друг емитент
600 лв.
2.
от публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти
300 лв.
за всяка следваща облигационна емисия
3.
от дружество със специална инвестиционна цел
1 600 лв. + 300 лв. за
всяка облигационна
емисия
4.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ на индивидуална основа
5 000 лв.
с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ
5.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 ЗПФИ на индивидуална основа
2 500 лв.
с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ
6.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 ЗПФИ на индивидуална основа
2 200 лв.
с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ
7.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ с изключение на дей1 500 лв.
ността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ на консолидирана основа
8.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 ЗПФИ с изключение на дей1 500 лв.
ността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ на консолидирана основа
9.
от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 и 4 ЗПФИ с изключение на
1 500 лв.
дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ на консолидирана основа
10.
от инвестиционен посредник за дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ
1 500 лв.
11.
от пазарен оператор, инвестиционен посредник, включително инвестици5 000 лв.
онен посредник банка, за всяка многостранна система за търговия
12.
от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 ЗДКИСДПКИ
3 200 лв.
13.
от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ
4 100 лв.
14.
от колективна инвестиционна схема
600 лв.
15.
от всеки подфонд на колективна инвестиционна схема
600 лв.
16.
от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно 4 000 лв. + 2 000 лв.
от управляващо дружество
за всеки управляван
алтернативен инвестиционен фонд
17.
от национално инвестиционно дружество от затворен тип по чл. 172,
3 200 лв.
ал. 3 ЗДКИСДПКИ
18.
от национален инвестиционен фонд от затворен тип, управляван от дру2 000 лв.
жество, управляващо дейността им
19.
от национален инвестиционен фонд от отворен тип, управляван от дру600 лв.
жество, управляващо дейността им
20.
от борсово търгуван фонд
600 лв.
21.
от европейски фонд за дългосрочни инвестиции
3 200 лв.
22.
от фонд за рисков капитал
3 200 лв.
23.
от фонд за социално предприемачество
1 000 лв.
24.
от регулиран пазар
20 000 лв.
25.
от Централния депозитар
10 000 лв.
26.
oт Фонда за компенсиране на инвеститорите
2 000 лв.
27.
от Фонда за компенсиране на инвеститорите за управление на Фонда за
2 000 лв.
преструктуриране на инвестиционни посредници
28.
от банка или инвестиционен посредник, включени в списъка на депозитарите
3 200 лв.
29.
от Гаранционния фонд
140 000 лв.
30.
oт Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
20 000 лв.
31.
от застраховател, извършващ застраховане по един или повече класове
застраховки по раздел I или раздел ІІ от приложение № 1 от КЗ:
– от застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ
140 000 лв.
– от застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ
20 000 лв.
32.
от презастраховател
140 000 лв.
33.
от схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахова5 000 лв.
телен риск в Република България
34.
от застрахователен брокер
5 000 лв.
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№ по
Таксата за общ финансов надзор
Размер на таксата
ред
35.
от застрахователен агент:
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна
500 лв.
година до 1 000 000 лв.
– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна
1 000 лв.
година над 1 000 000 лв.
– физическо лице
50 лв.
36.
от пенсионноосигурително дружество
Таксата се състои от
сумата от такса от
100 000 лв. за пенсион нооси г у ри т ел но
дружество, такса от
50 000 лв. за всеки
управляван от него
фонд и променлива пропорционална
част от брутните постъпления от осигурителни вноски за
предходната финансова година, като
общата стойност на
таксата не надхвърля 10 % от приход и т е н а пенс ионно о си г у ри т ел но т о
дружество от такси
и удръжки за пред
ходната финансова
година и не може
да е по-голяма от
1 900 000 лв.
37.
от дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица
10 000 лв.
и/или професионална квалификация
38.
от всяко задължено лице по § 1д от ЗППЦК
100 лв.
39.
от лицензиран администратор на бенчмарк
5 000 лв.
40.
от регистриран администратор на бенчмарк
3 000 лв.
ІI. Размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в
регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.
ІII. Инвестиционните посредници – банки, заплащат такса за общ финансов надзор в размерите
по т. I, ред 4, 5, 6 и 10 в зависимост от услугите и дейностите по чл. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включени в обхвата на получения лиценз за извършване на дейност по Закона
за кредитните институции.
IV. Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата
може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи.
V. Променливата част от таксата по т. I, ред 36 се определя ежегодно с решение на комисията в
срок до 15 март на текущата година.
VI. Общо събираната такса по т. I, ред 36 от всички пенсионноосигурителни дружества не може
да надвишава 9 000 000 лв.
Раздел III
Такси за потвърждаване на проспект, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за
изкупуване
За издаване на потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване от Комисията за финансов надзор се
събират следните такси:
№ по
Наименование на таксата
ред
1.
за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа:
– емисионна стойност до 200 000 лв.

Размер на таксата

900 лв.

С Т Р.
№ по
ред
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Наименование на таксата
– емисионна стойност над 200 000 лв.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Размер на таксата
9 0 0 л в . + 0 ,1 %
за разликата на д
200 000 лв., но не
повече от 5 000 лв.

за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по
чл. 82а ЗППЦК:
– емисионна стойност до 200 000 лв.
400 лв.
– емисионна стойност над 200 000 лв.
4 0 0 л в. + 0 ,1 %
за разликата на д
200 000 лв., но не
повече от 2 000 лв.
за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане
на ценни книжа по чл. 86 ЗППЦК:
– емисионна стойност до 200 000 лв.
500 лв.
– емисионна стойност над 200 000 лв.
5 0 0 л в. + 0 ,1 %
за разликата на д
200 000 лв., но не
повече от 3 000 лв.
за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично
500 лв.
предлагане на ценни книжа по чл. 85 ЗППЦК
за разглеждане на търгово предложение
4 000 лв.
за одобрение на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 4
600 лв.
за разглеждане на предложение за изкупуване по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК
1 000 лв.
Раздел IV
Ред и начин за плащане на таксите

І. Определеният съгласно раздел I размер
на таксите за издаване на лиценз, лицензия,
разрешение, одобрение, вписване и отписване
на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1 включва и
такса за разглеждане на документи за издаване
на съответния акт, която е в размер 80 на сто
от общия размер на таксата.
II. Таксите по раздел I, т. I – V и раздел III
се заплащат в пълен размер при подаване на
заявлението за разглеждане с изключение на
тези по раздел I, т. II, ред 9.
III. За производствата по раздел I, т. VI и VII,
с изключение на тези по раздел I, т. VI, ред 15 и
17 и т. VII, ред 6 при подаване на заявлението
за разглеждане се дължи таксата за разглеждане на документи, определена съгласно т. I.
След издаването на акта заявителят следва да
заплати остатъка от дължимата за съответното
производство такса в срок 7 дни от датата на
уведомяването за издаване на акта.
IV. Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15
и 17 и т. VII, ред 5 за изпит се заплаща от лицето
в 7-дневен срок от уведомяването за решението за
допускането му до изпит. Таксата по раздел I, т. II,
ред 9 и т. VI, ред 15 за издаване на сертификат се
заплаща при получаване на сертификата, а тази по
раздел I, т. VI, ред 17 и т. VII, ред 6 се заплаща в
срок един месец от получаването на решението,
с което се признава правоспособността.
V. В случаите на оттегляне на заявлението,
както и при постановяване на отказ от компетентния орган за производствата по т. II, заявителят
дължи 80 на сто от размера на съответната такса,

като остатъкът се възстановява на заявителя. За
производствата по т. III първоначално внесената
от заявителя такса не се възстановява.
VI. Таксите по раздел II, т. I, с изключение
на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат
ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.
VII. Таксата по раздел II, т. I, ред 36, за текущата година се внася на три части, както следва:
1. в срок до 31 януари – 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество и 50 000 лв. за
всеки управляван от него фонд;
2. в срок до 31 март – 50 на сто от общата
стойност на таксата по ред 36;
3. в срок до 31 юли – остатъка от таксата
по ред 36 след приспадане на платената част
по т. 1 и 2.
VIII. Таксите по раздел II, т. II се заплащат
в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
IX. Дължимите такси се заплащат в брой
или се превеждат по банков път по сметката на
Комисията за финансов надзор в Българската
народна банка – Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с
документ за платена такса. За дата на плащане
на дължимата такса се счита денят, в който
преведената сума е постъпила по сметката на
Комисията за финансов надзор.
X. При неплащане в установения срок на таксите по раздел I и раздел II за срока на забавата
върху дължимата сума се начислява и се дължи
лихва в размер на законната лихва.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) С влизането в сила на този закон
безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от ад-
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министрацията на Комисията за финансов
надзор се преобразуват съответно в безсрочни
и срочни трудови правоотношения, като със
служителите се сключват трудови договори.
Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване
по чл. 12 от Закона за държавния служител е
по-малък от 6 месеца, той се включва в срока
за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а
когато изтеклият срок надвишава 6 месеца,
се приема, че срокът за изпитване по чл. 70
от Кодекса на труда е изтекъл.
(2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодек
са на труда на държавните служители и на
служителите по трудови правоотношения от
администрацията на Комисията за финансов
надзор се определя така, че същата, увеличена
с допълнителното трудово възнаграждение
за придобит трудов стаж и професионален
опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка
на осигуреното лице, да не е по-ниска от
получаваната до този момент индивидуална
основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски
за сметка на осигуреното лице, ако са били
дължими, и дължимия данък.
(3) Неизползваните отпуски по служебните
правоотношения по ал. 1 се запазват и не се
компенсират с парични обезщетения.
§ 23. (1) Заварените до влизането в сила на
този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, по Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този
закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения
и регистрации от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, по Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране и по
Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
запазват действието си.
§ 24. (1) Заварените до влизането в сила
на този закон производства пред заместникпредседател я на Комиси ята за финансов
надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, по Кодекса за застраховането
се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този
закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения
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и регистрации от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, по Кодек-
са за застраховането запазват действието си.
§ 25. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по
смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а“ от
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа в срок до един месец от влизането в
сила на този закон.
§ 26. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43
и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21,
94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76
от 2016 г. и бр. 62 и 91 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 77е ал. 8 се изменя така:
„(8) Възнаг ра ж дени я та на председателя, заместник-председателя и членовете на
управителния съвет на фонда се определят в
правилника му.“
2. В чл. 77о, ал. 1 думите „съответно заместник-председателя“ се заличават.
3. В чл. 79б, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. В чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а“ думата
„заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
5. В чл. 100щ, ал. 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
6. В чл. 100ю:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията,
съответно заместник-председателят“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Правомощията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 се
упражняват от комисията по инициатива на
заместник-председателя, а правомощията по
ал. 1, т. 1, 4, 7 и 9 се упражняват от заместник-председателя по реда на чл. 213.“
7. В чл. 114, ал. 9 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
8. В чл. 122, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
9. В чл. 123, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
10. В чл. 124, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по
предложение на“.
11. В чл. 125:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателя“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
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12. В чл. 126в, ал. 2 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
13. В чл. 126г:
а) в ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“;
б) в ал. 2, изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
г) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
14. В чл. 126д, ал. 2 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
15. В чл. 126е, ал. 1 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
16. В чл. 130, ал. 2 пред думата „заместник-председателят“ се добавя „комисията по
предложение на“.
17. В чл. 135, ал. 1, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с
„комисията“.
18. В чл. 148а, ал. 4, т. 8 пред думата „заместник-председателят“ се добавя „комисията
по предложение на“.
19. В чл. 148в:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията, съответно заместникпредседателят“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Правомощията по ал. 1, т. 1 и 4 се
упражняват от заместник-председателя, а по
ал. 1, т. 2 и 3 – от комисията по предложение
на заместник-председателя.“
20. В чл. 212, ал. 7 думите „съответно на
заместник-председателя“ се заличават.
21. В чл. 212а:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията,
съответно заместник-председателят“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията,
съответно заместник-председателят“.
22. В чл. 212б думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно
заместник-председателят“.
23. В чл. 213:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Производс т во т о по п ри ла га не на
п рин уди телни те а дминист рат ивни мерк и
по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и
чл. 212а, ал. 2, т. 3 започва по инициатива
на заместник-председателя, а в останалите
случаи – по инициатива на комисията.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети
по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с
поставянето им на специално определено за
целта място в сградата на комисията или чрез
публикуването им на интернет страницата
на комисията. Последните две обстоятелства
се удостоверяват с протокол, съставен от
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длъжностни лица, определени със заповед
на председателя на комисията, а в случаите
по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и
чл. 212а, ал. 2, т. 3 – от длъжностни лица,
определени със заповед на заместник-председателя на комисията.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и
чл. 212а, ал. 2, т. 3 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя,
а принудителните административни мерки по
чл. 212, ал. 1, т. 2 – 10 и чл. 212а, ал. 2, т. 2 – с
писмено мотивирано решение на комисията,
което се съобщава на заинтересованото лице
в 7-дневен срок от постановяването му. Правомощието по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
се упражнява от комисията.“
24. В чл. 222а:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията, съответно заместникпредседателят“;
б) в ал. 2 думите „заместник-председателят
има“ се заменят с „комисията и заместникпредседателят имат“.
§ 27. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.,
бр. 42 и 76 от 2016 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 62
от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 18:
а) в ал. 1 след думите „одобрение от“ се
добавя „комисията по предложение на“;
б) в ал. 2, изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 4 думата „заместник-председателя“
се заменя с „председателя на комисията“;
г) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
д) в ал. 7 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
2. В чл. 26:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
3. В чл. 27:
а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
4. В чл. 38, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „одобрен от“ се добавя
„комисията по предложение на“;
б) в т. 4 след думите „одобрен от“ се добавя
„комисията по предложение на“;
в) в т. 5, буква „а“, подбуква „аа“ думата „заместник-председателят“ се заменя с
„комисията по предложение на заместникпредседателя“ и думата „смята“ се заменя с
„е определила“;
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г) в т. 6 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“ и думата „смята“ се
заменя с „е определила“;
д) в т. 8, буква „б“ след думите „одобрени
от“ се добавя „комисията по предложение на“;
е) в т. 9, буква „г“ след думите „одобрени
от“ се добавя „комисията по предложение на“.
5. В чл. 46, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по
предложение на“.
6. В чл. 47 след думите „по преценка на“
се добавя „комисията въз основа на предложение на“.
7. В чл. 56 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че въз основа на предложение
на заместник-председателя комисията установи непълноти и несъответствия в представения
актуализиран проспект, тя изпраща съобщение
и определя срок за отстраняването им. Член
265, ал. 3 се прилага съответно.“
8. В чл. 90:
а) в ал. 7 думите „заместник-председателят
може да коригира“ се заменят с „комисията
по предложение на заместник-председателя
може да вземе решение за коригиране на“;
б) в ал. 8 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
9. В чл. 91 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
10. В чл. 93, ал. 7, изречение първо след
думите „одобряване от“ се добавя „комисията
по предложение на“, а в изречения второ и
трето думата „Заместник-председателят“ се
заменя с „Комисията“.
11. В чл. 94, ал. 3 ду мата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията по
предложение на заместник-председателя“.
12. В чл. 101:
а) в ал. 2, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
13. В чл. 106, ал. 4, изречение първо пред
думата „заместник-председателя“ се добавя
„комисията по предложение на“, а в изречение
трето думата „Заместник-председателят“ се
заменя с „Комисията“.
14. В чл. 108, ал. 8 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
15. В чл. 157, ал. 4 след думата „проверки“
се добавя „а комисията, съответно заместникпредседателят, могат“, а съюзът „и“ се заличава.
16. В чл. 179, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по
предложение на“.
17. В чл. 186:
а) в ал. 1, т. 3 думите „заместник-председателят смята“ се заменят със „с решение
на комисията по предложение на заместникпредседателя са определени“;
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б) в ал. 2 думите „изготвен от“ се заменят
с „утвърден от комисията по предложение на“.
18. В чл. 188, ал. 2 и 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията
по предложение на заместник-председателя“.
19. В чл. 199:
а) в ал. 7 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията по
предложение на заместник-председателя“ и
думата „изискал“ се заменя с „изискала“;
б) в ал. 12 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
20. В чл. 203:
а) в ал. 2, изречение първо след думите
„одобрение от“ се добавя „комиси ята по
предложение на“;
б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 4 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
г) в ал. 5, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „председателя
на комисията“;
д) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
21. В чл. 205:
а) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
22. В чл. 222:
а) в ал. 1, т. 6 след думите „одобрено от“
се добавя „комисията по предложение на“;
б) в ал. 4, изречение трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
23. В чл. 224:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“.
24. В чл. 225, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по
предложение на“, а в изречение второ думата
„Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
25. В чл. 226, ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
26. В чл. 229:
а) в ал. 5, изречение първо след думите
„одобрение от“ се добавя „комиси ята по
предложение на“, а в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с
„Комисията“;
б) в ал. 6 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
27. В чл. 232:
а) в ал. 1 след думите „одобрение от“ се
добавя „комисията по предложение на“, а
думата „който“ се заменя с „която“;
б) в ал. 6, изречение първо след думите
„одобрение за това от“ се добавя „комисията
по предложение на“.
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28. В чл. 233, ал. 6, изречение първо след
думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ
думата „Заместник-председателят“ се заменя
с „Комисията“.
29. В чл. 239:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
г) в ал. 5 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
д) в ал. 6 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
е) в ал. 7 и 8 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение
на заместник-председателя“.
30. В чл. 240:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3, изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията
по предложение на заместник-председателя“
и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 4 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“ и
думата „издал“ се заменя с „издала“.
31. В чл. 241, в ал. 2 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“.
32. В чл. 244:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3:
аа) в изречение първо думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“;
бб) в изречение второ думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
вв) в изречение трето думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“;
гг) в изречение четвърто думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
д) в ал. 6 думата „издал“ се заменя с „издала“ и думата „заместник-председателят“ се
заменя с „комисията“.
33. В чл. 245:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3:
аа) в изречение първо думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“;
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бб) в изречения второ, трето, четвърто и
пето думата „заместник-председателят“ се
заменя с „комисията“;
в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
д) в ал. 6 навсякъде думата „издал“ се
заменя с „издала“ и думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
34. В чл. 246:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 – 4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“
и в ал. 4 думата „издал“ се заменя с „издала“.
35. В чл. 251, ал. 3 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“.
36. В чл. 253:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията,
съответно заместник-председателят“, думата
„предприема“ се заменя с „предприемат“, а след
думата „включително“ се добавя „комисията“;
бб) в изречение второ думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
37. В чл. 254:
а) в ал. 1 след думата „когато“ се добавя
„комисията въз основа на предложение на“,
а думата „има“ се заменя с „разполага с“ и
думата „той“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 3 думите „съответно заместникпредседателят“ се заменят с „въз основа на
предложение на заместник-председателя“ и
думата „имат“ се заменя с „разполага с“.
38. В чл. 255:
а) в ал. 1:
аа) в изречение първо думите „съответно
заместник-председателят“ се заличават, а думата „предприемат“ се заменя с „предприема“;
бб) в изречение трето думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато компетентен орган на друга
държава членка уведоми комисията, че са
налице основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове,
с произход от Република България нарушава
правилата, за спазването на които отговаря
комисията, комисията e длъжна да предприеме
в най-кратки срокове необходимите мерки,
включително чрез отправяне на искане на
информация от съответните надзорни органи
на трета държава.“
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39. В чл. 256 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията въз основа
на предложение на заместник-председателя“,
думата „смята“ се заменя с „установи“, а пред
думата „незабавно“ се добавя „комисията“.
40. В чл. 258, ал. 1 и 3 думите „съответно
заместник-председателят“ се заличават.
41. В чл. 259, ал. 2 думите „заместник-председателят предприема необходимите мерки
и информира ЕОЦКП“ се заменят с „комисията, съответно заместник-председателят
предприема необходимите мерки и комисията
информира ЕОЦКП“.
42. В чл. 260, ал. 1 и 2 думите „комисията, съответно заместник-председателят“ се
заменят с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
43. В чл. 264:
а) в ал. 3, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по
предложение на заместник-председателя“, пред
думите „може да предложи на Българската
народна банка“ се добавя „комисията“, а в
изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 5 думите „съответно на заместникпредседателя“ се заличават.
44. В чл. 265:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Производс т во т о по п ри ла га не на
принудителните административни мерки по
чл. 264, ал. 1, т. 1 започва по инициатива
на заместник-председателя, а в случаите по
чл. 264, ал. 1, т. 2 – 9 и ал. 3 – по инициатива
на комисията.“;
б) в ал. 4 думите „т. 1 – 4, 7 и 8“ се заличават, а думите „чл. 264, ал. 1, т. 5 и 6“ се
заменят с „чл. 264, ал. 1, т. 2 – 9 и ал. 3“.
45. В чл. 275:
а) в ал. 1 думите „Комисията и заместник-председателят оповестяват“ се заменят
с „Комисията оповестява“;
б) в ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Комисията може да вземе решение да
не оповести информацията по ал. 1 или да я
публикува в обобщен вид, когато прецени, че:“.
§ 28. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 13, 24, 26“ се
заменят с „чл. 13, 19, параграф 9, чл. 24 – 26“.
2. В чл. 10, ал. 2, изречение първо думата
„Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
3. В чл. 20:
а) в ал. 2 т. 2 и 3 се заличават;
б) в ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. спре търговията с определени финансови
инструменти;
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4. иска налагане на запор на движими вещи
и вземания и/или възбрана върху недвижими
имоти.“;
в) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“, а думите „интернет
страницата на комисията“ се заменят с „интернет страницата си“.
4. В чл. 21:
а) в ал. 1 след думите „чл. 20, ал. 3“ се
добавя „и 4“;
б) в ал. 4 след думите „чл. 20, ал. 3“ се
добавя „и 4“.
§ 29. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и
94 от 2015 г., бр. 42, 48 и 76 от 2016 г. и бр. 62
от 2017 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 11, ал. 7:
а) в изречение първо думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“;
б) в изречение второ думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“;
в) в изречение четвърто думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
2. В чл. 24д, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по
предложение на“.
3. В чл. 26, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
4. В чл. 26а, в ал. 1 и 2 навсякъде думата
„заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
5. В чл. 26б:
а) в ал. 1, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
г) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“.
6. В чл. 26в:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
г) в ал. 4 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
7. В чл. 26г:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
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б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 3 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
г) в ал. 4 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
д) в ал. 5 и 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
е) в ал. 7 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“ и думите „заместник-председателят е потвърдил“ се заменят
с „комисията е потвърдила“;
ж) в ал. 8 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
8. В чл. 26д:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
в) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
9. В чл. 38, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
10. В чл. 40:
а) в ал. 2 думите „на заместник-председателя“ се заменят с „в комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
11. В чл. 51, ал. 5 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“.
12. В чл. 53:
а) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
13. В чл. 57:
а) в ал. 1, изречение първо пред думата
„заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ
думата „заместник-председателят“ се заменя
с „комисията“;
б) в ал. 3 и 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
14. В чл. 85:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
15. В чл. 98, ал. 3 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“.
16. В чл. 99:
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а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 4 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
17. В чл. 100:
а) в ал. 2, т. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение
на заместник-председателя“ и думата „издал“
се заменя с „издала“;
б) в ал. 3, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя със „се“ и
в изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
18. В чл. 101:
а) в ал. 2, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и
в изречение второ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3, изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията
по предложение на заместник-председателя“
и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
в) в ал. 4 думите „заместник-председателят
взема“ се заменят с „комисията и заместникпредседателят вземат“.
19. В чл. 111:
а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 7, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“
и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
20. В чл. 113:
а) в ал. 1 думата „той“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“.
21. В чл. 114:
а) в ал. 2 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията, съответно заместникпредседателя“, а пред думата „уведомява“ се
добавя „комисията“;
б) в ал. 3, т. 1 пред думата „уведоми“ се
добавя „комисията“ и в т. 2 пред думите „да
отнесе“ се добавя „комисията“.
22. В чл. 115:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“ и думата „той“ се
заменя с „тя“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
23. В чл. 118:
а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 8 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
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в) в ал. 9 думите „съответно на заместникпредседателя“ се заличават.
24. В чл. 118а:
а) в ал. 1 пред думите „да предложи“ се
добавя „комисията“;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“.
25. В чл. 119:
а) в ал. 1 след думата „мерки“ се добавя „в
случаите по чл. 118, ал. 1, т. 1 и 20“, а думите
„чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16“ се заменят
с „чл. 118, ал. 1, т. 2 – 19, 21 и 22“;
б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на заместник-председателя на комисията в случаите по чл. 118,
ал. 1, т. 1 и 20, а в случаите по чл. 118, ал. 1,
т. 2 – 19, 21 и 22 – определени със заповед на
председателя на комисията.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 и 20 и по чл. 118а, ал. 1
се прилагат с писмено мотивирано решение
на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1,
т. 2 – 19, 21 и 22 – с писмено мотивирано
решение на комисията, което се съобщава
на заинтересованото лице в 7-дневен срок
от постановяването му по реда на ал. 2 и 3.“
§ 30. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от
2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 92 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 3 думите „заместник-председателят
може да изисква от застрахователите да го“
се заменят с „комисията може да изисква от
застрахователите да я“;
б) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
2. В чл. 21, ал. 2 думите „до заместникпредседателя“ се заменят с „до комисията“ и
думите „заместник-председателят забранява“
се заменят с „комисията забранява“.
3. В чл. 39, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
4. В чл. 47, ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
5. В чл. 49:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
6. В чл. 67 в текста преди т. 1 думите
„съответно заместник-председателят“ се заличават, а думата „уведомяват“ се заменя с
„уведомява“.
7. В чл. 68:
а) в ал. 1 и 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
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б) в ал. 11 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
8. В чл. 70:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 3 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
9. В чл. 72 навсякъде думите „забрана на
заместник-председателя“ се заменят със „забрана на комисията“.
10. В чл. 73 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
11. В чл. 74, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
12. В чл. 79, ал. 3 и 4 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
13. В чл. 80:
a) в ал. 5, 6 и 7 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 9 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 10 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
г) в ал. 11 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
14. В чл. 82 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
15. В чл. 84 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
16. В чл. 87, ал. 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
17. В чл. 90, ал. 3 и 8 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
18. В чл. 102, ал. 2 и 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
19. В чл. 104, ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
20. В чл. 111:
а) в ал. 4 навсякъде думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“ и
думата „заместник-председателят“ се заменя
с „комисията“;
б) в ал. 5 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
21. В чл. 112:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато комисията бъде възпрепятствана
да извърши проверката по ал. 1, тя може да се
обърне за съдействие към Европейския орган.“;
в) в ал. 3 думите „съответно заместникпредседателят“ се заменят с „и“.
22. В чл. 114, ал. 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
23. В чл. 119:
а) в ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. други резерви, одобрени от комисията
или образувани по нейно предписание.“;
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б) в ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. други резерви, одобрени от комисията
или образувани по нейно предписание.“
24. В чл. 121, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
25. В чл. 123 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
26. В чл. 131:
а) в ал. 2, т. 1 и 2 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“
и думата „получил“ се заменя с „получила“;
б) в ал. 3 и 4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
27. В чл. 139 думите „и заместник-председателят обменят“ се заменят с „обменя“.
28. В чл. 140, ал. 1 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“.
29. В чл. 143, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
30. В чл. 156, ал. 1 и 5 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
31. В чл. 158, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
32. В чл. 171, ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
33. В чл. 177, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
34. В чл. 178, ал. 3 и 4 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
35. В чл. 180, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
36. В чл. 184:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
37. В чл. 185, ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
38. В чл. 193:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
39. В чл. 194:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
40. В чл. 195, ал. 1 и 2 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
41. В чл. 202, ал. 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“ и
навсякъде думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
42. В чл. 203, ал. 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“ и
навсякъде думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
43. В чл. 205, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
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44. В чл. 211, ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
45. В чл. 215:
а) в ал. 2 думите „в срок не по-кратък от
три месеца“ се заменят с „в срок не по-дълъг
от три месеца“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“ и думата „той“ се
заменя с „тя“.
46. В чл. 219, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
47. В чл. 220, ал. 3 и 4 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията по
предложение на заместник-председателя“.
48. В чл. 223:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
г) в ал. 4 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
д) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“ и думата „получил“
се заменя с „получила“.
49. В чл. 224:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
в) в ал. 3 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
г) в ал. 4 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията по предложение на
заместник-председателя“;
д) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
50. В чл. 225, ал. 1, 2 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията
по предложение на заместник-председателя“.
51. В чл. 226, ал. 1, 2 и 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
52. В чл. 227, ал. 1, 2, 3 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
53. В чл. 232, ал. 4 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „нея“.
54. В чл. 234, ал. 2, 3, 4 и 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
55. В чл. 235, ал. 4 и 6 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
56. В чл. 238, ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
57. В чл. 239, ал. 4 и 5 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „тя“.
58. В чл. 240, ал. 4 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „тя“.
59. В чл. 241, ал. 2 и 3 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „тя“.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

60. В чл. 242, ал. 4 и 5 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
61. В чл. 249, ал. 2 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „тя“.
62. В чл. 263:
а) в ал. 2 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 4 думите „със заместник-председателя“ се заменят със „с комисията“ и навсякъде
думата „заместник-председателят“ се заменя
с „комисията“;
г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
63. В чл. 264:
а) в ал. 2 и 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и навсякъде
думата „заместник-председателят“ се заменя
с „комисията“;
в) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
64. В чл. 265:
а) в ал. 4 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 5 думата „заместник-председателят“
се заменя с „тя“;
в) в ал. 6 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
г) в ал. 7 думата „заместник-председателят“
се заменя с „тя“.
65. В чл. 266:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Орган за надзор на група е комисията,
когато осъществява надзорни функции спрямо
всички застрахователи и презастрахователи
в групата поотделно.“;
б) в ал. 4 думите „съответно заместникпредседателят“ се заличават;
в) в ал. 7 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
66. В чл. 267:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 3 думите „съответно заместникпредседателят“ се заличават.
67. В чл. 268, ал. 9 думите „Заместникпредседателят, когато комисията е надзорен
орган на група“ се заменят с „Комисията като
надзорен орган на група“.
68. В чл. 269:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 изречения първо, второ и трето
навсякъде думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“ и в изречение четвърто думата „заместник-председателят“ се
заменя с „тя“;
в) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
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69. В чл. 270:
а) в ал. 1 думите „Заместник-председателят провежда съгласуване в рамките на
надзорния колегиум, преди комисията или
заместник-председателят“ се заменят с „Комисията провежда съгласуване в рамките на
надзорния колегиум, преди тя“;
б) в ал. 2 и 3 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
в) в ал. 4 навсякъде думите „съответно
заместник-председателят“ се заличават.
70. В чл. 271:
а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“
се заменя с „тя“;
б) в ал. 2, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“, а в
изречение второ думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
71. В чл. 272:
а) в ал. 1 думите „и/или заместник-председателят сътрудничат“ се заменят със „сътрудничи“;
б) в ал. 2 думите „и/или заместник-председателят имат право да получават“ се заменят
с „комисията има право да получава“.
72. В чл. 274:
а) в ал. 2 думите „съответно заместникпредседателят“ се заличават;
б) в ал. 3 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“
се заменя с „Комисията“.
73. В чл. 275:
а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 2 думите „или заместник-председателят възнамеряват да проверяват“ се
заменят с „възнамерява да провери“;
в) в ал. 3, изречение първо думите „съответно заместник-председателят са получили“
се заменят с „е получила“, а в изречение трето
думите „съответно заместник-председателят“
се заличават.
74. В чл. 276:
а) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „тя“;
б) в ал. 4 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
75. В чл. 278, ал. 2 – 4 думите „съответно
заместник-председателят“ се заличават.
76. В чл. 283 думите „и заместник-председателят си сътрудничат“ се заменят със „си
сътрудничи“.
77. В чл. 284, ал. 1 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
78. В чл. 285 думите „и/или заместникпредседателят си сътрудничат“ се заменят
със „си сътрудничи“.
79. В чл. 296, ал. 1 и 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
80. В чл. 306:
а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
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б) в ал. 5 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
в) в ал. 6 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
81. В чл. 308:
а) навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
б) в изречение четвърто думите „чл. 27,
ал. 2“ се заменят с „чл. 27, ал. 1“.
82. В чл. 309, ал. 1 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“ и
думата „заместник-председателя“ се заменя
с „комисията“.
83. В чл. 310:
а) в ал. 1 и 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“.
84. В чл. 312, ал. 1 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“.
85. В чл. 321, ал. 1 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“.
86. В чл. 322:
а) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 навсякъде думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
87. В чл. 576, ал. 4 думите „Заместникпредседателят осъществява“ се заменят с
„Комисията и заместник-председателят осъществяват“.
88. В чл. 579:
а) в ал. 3 думите „и заместник-председателят публикуват“ се заменят с „публикува“;
б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
89. В чл. 582:
а) в ал. 1 и 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
б) в ал. 4 думите „и заместник-председателят разработват и прилагат“ се заменят с
„разработва и прилага“;
в) в ал. 5 и 6 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
г) в ал. 7 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“;
д) в ал. 9 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
90. В чл. 583, ал. 1 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“.
91. В чл. 585:
а) в ал. 1, 2 и 3 думите „и заместникпредседателят вземат“ се заменят с „взема“;
б) в ал. 4 думите „и заместник-председателят предоставят“ се заменят с „предоставя“;
в) в ал. 6, 7 и 8 думите „и заместник-председателят обменят“ се заменят с „обменя“.
92. В чл. 586, изречение първо думата
„заместник-председателя“ се заменя с „коми-
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сията“ и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
93. В чл. 588:
а) в ал. 1 думите „започва по инициатива
на заместник-председателя“ се заменят с „по
чл. 587, ал. 2 започва по инициатива на заместник-председателя, а по чл. 587, ал. 3 – 5 – по
инициатива на комисията“;
б) в ал. 4 думите „чл. 587, ал. 3“ се заменят
с „чл. 587, ал. 3 – 5“.
94. В чл. 591, ал. 1 думата „Заместникпредседателят“ се заменя с „Комисията“.
95. В чл. 593:
а) в ал. 1 и 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 3 думите „заместник-председателят
може, след като уведоми“ се заменят със „заместник-председателят, съответно комисията,
може, след като комисията уведоми“;
в) в ал. 4 думите „заместник-председателят
може“ се заменят със „заместник-председателят, съответно комисията, може“.
96. В чл. 594 след думите „чл. 587 и“ се
добавя „комисията“.
97. В чл. 595:
а) в ал. 2 думите „комисията, нейният
председател или заместник-председателят
изпращат“ се заменят с „комисията изпраща“
и думите „могат да поискат“ се заменят с
„може да поиска“;
б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“
се заменя с „комисията“.
98. В чл. 599:
а) в ал. 4 и 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
б) в ал. 6 думите „Комисията, съответно
заместник-председателят“ се заменят с „Комисията“;
в) в ал. 9 думите „Комисията и заместник-председателят имат право да дават“ се
заменят с „Комисията има право да дава“;
г) в ал. 10 думите „от заместник-председателя“ се заменят със „с наредба“.
99. В чл. 600, ал. 2 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
100. В чл. 606, ал. 3 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
101. В чл. 607, ал. 2 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
102. В чл. 608 навсякъде думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
103. В чл. 627, ал. 1 думата „заместникпредседателя“ се заменя с „комисията“.
104. В чл. 634, ал. 2 думите „и заместникпредседателят координират“ се заменят с
„координира“.
105. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 8:
аа) в ал. 2, т. 1 и 2 думата „заместникпредседателят“ се заменя с „комисията“;
бб) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
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б) в § 12, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
в) в § 13:
аа) в ал. 1 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
бб) в ал. 5 думите „заместник-председателя или по негова инициатива“ се заменят с
„комисията или по нейна инициатива“;
вв) в ал. 6 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
г) в § 14, ал. 2, изречение първо думата
„заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
д) в § 30:
аа) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „комисията“;
бб) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
§ 31. В Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77
и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 95 от 2016 г.) в
§ 2 от допълнителните разпоредби пред думите
„заместник-председателя, ръководещ управление“ се добавя „КФН по предложение на“.
§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г. с изключение на § 21 относно раздел III, ред 1 – 4, които влизат в сила от
1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8840

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева
като член на Комисията по земеделието и
храните.
2. Избира Ирена Методиева Димова за
член на Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8988
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кръстина Николова Таскова и Галя Стоянова Василева като членове на
Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Дора Стоянова Христова и Димитър Борисов Главчев за членове на Комисията
по бюджет и финанси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8989

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Атанас Иванов Ташков
като член на Комисията по външна политика.
2. Избира Димитър Борисов Главчев за
член на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8990

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Методиева Димова
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
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2. Избира Галя Стоянова Василева за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8991

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Атанас Иванов Ташков за член
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
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РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по здравеопазването
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 Кръстина Николова Таскова за член
на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8994

РЕШЕНИЕ

з а п р е д п р и е м а н е н е о бх о д и м и т е д е й с т вия за прик лючване на Дело COMP/В1/
АТ.39849 – БЕХ Газ
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, като се основава на суверенното си
право да гарантира енергийната сигурност и
независимост на страната,

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШИ:
1. Подкрепя приключване на Дело COMP/
В1/АТ.39849 – БЕХ Газ по реда на чл. 7 от
Регламент (ЕО) № 1/2003 без признаване
на твърдените нарушения и без поемане на
отговорност за тях, като бъдат изпълнени
задълженията, произтичащи от евентуално
забранително решение, включително относно
евентуална финансова санкция.
2. Задължава да бъдат предприети всички
необходими действия за защита на интересите на Република България и дружествата
„Български енергиен холдинг“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, и „Булгаргаз“ – ЕАД,
включително действия за обжалване на евентуално забранително решение.
3. Възлага на министъра на енергетиката
да извърши необходимото за изпълнение на
решенията по т. 1 и 2.
4. Възлага на ресорния заместник министър-председател контрола по изпълнение на
решението.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8992

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Дора Стоянова Христова като
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.

8993
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
70 035 304 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество – 100 000 лв.;
2. по бюджета на Националната служба
за охрана за ремонтни дейности – 60 000 лв.;
3. по бюджета на Община Белица за ремонт
и рехабилитация на общинска улична мрежа на
територията на община Белица – 600 000 лв.;
4. по бюджета на Община Гърмен за ремонт
и рехабилитация на улица в с. Долно Дряново,
община Гърмен – 60 000 лв.;
5. по бюджета на Община Гоце Делчев –
399 351 лв. за проекти „Изграждане на пристройка на Обединена детска градина „Еделвайс“ в с. Брезница“ – 319 351 лв., и „Ремонт
и рехабилитация на улица в с. Корница“ –
80 000 лв.;
6. по бюджета на Община Сатовча за проект
„Изграждане на помпена станция за питейни
води в местността Врисе, в землището на
с. Вълкосел, електропровод и трафопост (60 kW)
с тласкателен водопровод до напорен резервоар
1200 м 3 в с. Вълкосел“ – 350 000 лв.;
7. по бюджета на Община Хаджидимово
за благоустрояване на улици в с. Блатска,
с. Абланица, с. Беслен и с. Теплен, община
Хаджидимово – 420 000 лв.;
8. по бюджета на Община Якоруда за
ЕТАП-5 на Проект „Изграждане на път IV84025 – с. Конарско – с. Бел камен“ – 500 000 лв.;
9. по бюджета на Община Руен за Проект
„Реконструкция на площад в с. Руен, община
Руен“ – ЕТАП-2 – 613 000 лв.;
10. по бюджета на Община Сунгурларе –
570 000 лв. за проекти „Изграждане на многофункционална зала с кметство в с. Съединение – етап – 2“, „Изграждане на площад в
с. Чубра – Етап – 2“, „Ремонт на детска градина в с. Лозарево“ и „Ремонт на СУ „Христо
Ботев“, гр. Сунгурларе;
11. по бюджета на Община Борован за ремонт и рехабилитация на улици на територията
на община Борован – етап – 3 – 300 000 лв.;
12. по бюджета на Община Хайредин за
ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Хайредин – 200 000 лв.;
13. по бюджета на Община Крушари за
ремонт на улици в населени места в община
Крушари – 440 000 лв.;
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14. по бюджета на Община Кърджали –
2 873 000 лв.: за частично финансиране на
Проек т „Реконс т ру к ц и я и въвеж да не на
енергоспестяващо осветление в община Кърджали“ – 1 400 000 лв.; за водоснабдяване на
с. Кьосево, махала Ситово, с. Тополчане,
община Кърджали – 1 473 000 лв.;
15. по бюджета на Община Ардино за ремонт и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Ардино – 500 000 лв.;
16. по бюджета на Община Кирково за
частично финансиране на проект „Ремонт на
улична мрежа в населени места на територията
на община Кирково“ – 350 000 лв.;
17. по бюджета на Община Крумовград за
частично финансиране на реконструкция и
обновление на площад България в гр. Крумовград – 852 000 лв.;
18. по бюджета на Община Момчилград
за реализиране на Проект „Допълнително
водоснабдяване на с. Равен, с. Чобанка и
махала Кедикчал, община Момчилград“ –
500 000 лв.;
19. по бюджета на Община Черноочене
за Проект „Рехабилитация на общински път
K R Z 1430/1-5, Н и колово – Черноочене/с.
Пчеларово – с. Минзу хар – с. Драганово/
III-5071/ – Етап – 1“ – 700 000 лв.;
20. по бюджета на Община Батак за Проект
„Ремонт и рехабилитация на ул. Боровец, ул.
Търговска и ул. Свобода в с. Нова махала,
община Батак“ – 417 000 лв.;
21. по бюджета на Община Велинград –
1 521 000 лв. за реализиране на проекти: „Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация
на улици в с. Долна Дъбева – 433 000 лв.,
„Под м я на на водоп р овод, р емон т и р е х аби л и т а ц и я н а у л и ц и в с. Ю н до л а“ –
150 000 лв., и „Ремонт и рехабилитация на
улици в с. Бутрева“ – 150 000 лв.; „Ремонт,
възстановяване и подмяна на настилка на
бул. Вела Пеева“ – 468 000 лв.; „Ремонт, възстановяване и подмяна на настилка на ул.
Тошо Стайков“ – 320 000 лв.;
22. по бюджета на Община Сърница за
Проект „Ремонт и рехабилитация на улици
в община Сърница – Етап – 4“ – 400 000 лв.;
23. по бюджета на община Ракитово за
Проект „Асфалтиране и благоустрояване на
ул. Мел, гр. Костандово, община Ракитово – етап – 1“ – 500 000 лв.;
24. по бюджета на Община Лъки за частично финансиране на Проект „Реконструкция
и рехабилитация на улиците Миньорска и
Кирил Маджаров в гр. Лъки“ – 420 000 лв.;
25. по бюджета на Община Завет за Проект
„Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки
за детска игра и спорт и отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134, по
плана на гр. Завет – Етап – 2“ – 517 600 лв.;
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26. по бюд же т а на Общ и на Ку брат –
710 0 0 0 л в. за реа л изи ра не на п роек т и:
„Основен ремонт и подмяна на покрив на
читалище в с. Бисерци – 70 000 лв., „Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат“ –
380 000 лв.; „Ремонт на покрив на сградата
на кметството на с. Сеслав“ – 30 000 лв.;
„Ремонт на читалище „Напредък“ – с. Юпер –
200 000 лв.; „Ремонт на читалищната сграда – с. Тертер“ – 30 000 лв.;
27. по бюджета на Община Лозница за
ремонт на общинска пътна мрежа в населени
места на община Лозница – 450 000 лв.;
28. по бюджета на Община Самуил за
реа л изи ра не на Проек т „Реконс т ру к ц и я,
естетизиране на достъпна селищна среда в
обществените територии в централната част
на с. Самуил – Етап – 1“ – 620 000 лв.;
29. по бюджета на Община Цар Калоян
за ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в населени места на територията на община
Цар Калоян – 350 000 лв.;
30. по бюджета на Община Иваново –
748 800 лв. за реализиране на проекти: „Рехабилитация и основен ремонт на общинска
улична мрежа на територията на с. Тръстеник,
с. Сваленик и с. Щръклево, община Иваново“ – 348 800 лв.; „Ремонт и рехабилитация
на уличната мрежа в селата Красен, Пиргово, Мечка и Кошов, община Иваново“ –
400 000 лв.;
31. по бюджета на Община Сливо поле
за рехабилитация и реконструкция на ул.
Родопи, с. Юделник, община Сливо поле –
349 943 лв.;
32. по бюджета на Община Главиница –
549 234 лв. за реализиране на Проект „Мерки
за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ
„Васил Левски“, с. Зафирово, област Главиница“ – 474 234 лв., и за ремонт и рехабилитация
на улица в гр. Главиница – 75 000 лв.;
33. по бюджета на Община Ситово за ремонт,
рехабилитация и асфалтиране на улици на
територията на община Ситово – 500 000 лв.;
34. по бюджета на Община Борино за
изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води в с. Борино, община Борино –
3 017 416 лв.;
35. по бюджета на Община Мадан за реализиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3143/SML
1135/ – Върбина – Купен – граница община
Баните, в участъка с. Върбина-п.к. „Гъбата“
от км 0+000 до км 1+275,77“ – Етап – 2 –
371 427 лв.;
36. по бюджета на Община Неделино за
реализиране на Проект „Етап от изграждане на междуобщински път IV-86533 „III-865
(Златоград – Подкова) – Неделино в участък
о т к м 0+0 0 0,0 0 (4+550,0 0) – к м 2+897,34
(7+447,34): с. Долен (община Златоград) –
с. Крайна (община Неделино)“ – 1 080 000 лв.;
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37. по бюджета на Община Рудозем за
реализиране на Проект „Благоустрояване
на централната част в с. Чепинци, община
Рудозем“ – 540 000 лв.;
38. по бюд же та на Общ и на С вог е за
реализиране на Проект „Реконструкция и
рехабилитация на улици в кв. Дренов, гр.
Своге“ – 500 000 лв.;
39. по бюджета на Община Антоново за
частично финансиране на Проект „Основен
ремонт на тротоари по ул. Арсо Овчаров, ул.
Никола Новков и ул. Тузлушки герой в гр.
Антоново“ – 450 000 лв.;
40. по бюджета на Община Омуртаг –
709 250 л в. за реа л изи ра не на п роек т и:
„Реконструкция на довеж дащ водопровод
с. Могилец“ – 201 500 лв.; „Неотложни аварийно-възстановителни работи по преливника
на язовир „Царевци“, община Омуртаг“ –
128 600 лв.; „Ремонт и рехабилитация на улици
в община Омуртаг“ – 297 150 лв.; „Основен
ремонт на покрив на читалище в с. Врани
кон, община Омуртаг“ – 82 000 лв.;
41. по бюджета на Община Опака за ремонт на асфалтова настилка по улици на
територията на община Опака – 500 000 лв.;
42. по бюджета на Община Маджарово за
реконструкция на улици в с. Долни Главанак,
община Маджарово – 500 000 лв.;
43. по бюджета на Община Минерални бани
за реализиране на Проект „Благоустрояване
на улична мрежа в с. Минерални бани“ –
594 000 лв.;
44. по бюджета на Община Стамболово –
421 876 лв. за реализиране на проекти: „Ремонт
на площад – парк с. Малък извор, община
Стамболово“ – 51 874 лв., „Ремонт на площад пред кметството в с. Тънково, община
Стамболово“ – 82 680 лв., „Ремонт на площад
пред кметството в с. Пчелари, община Стамболово“ – 80 900 лв., „Външна топлоизолация
на сграда – общинска собственост, намираща
се в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Стамболово“ – 34 649 лв., „Ремонт и възстановяване
на сграда „Хамбар“ с историческо значение в
с. С т а м б о л о в о, о б щ и н а С т а м б о л о в о“ –
17 890 лв., „Частичен ремонт на сградата на
читалище с. Голям извор, община Стамболово“ – 57 283 лв., „Частичен ремонт на сградата
на кметство с. Маджари, община Стамболово“ – 53 800 лв., „Частичен ремонт на сградата
на Народно читалище „Хр. Ботев“, с. Стамболово, община Стамболово“ – 42 800 лв.;
45. по бюджета на Община Венец за рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа
на територията на община Венец – 600 000 лв.;
46. по бюджета на Община Върбица за
ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица – 500 000 лв.;
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47. по бюджета на Община Каолиново за
ремонт и рехабилитация на общинска улична
мрежа на територията на община Каолиново – 550 000 лв.;
48. по бюд жета на Общ ина Нови пазар – 650 000 лв. за реализиране на проекти:
„Рехабилитация на улици в населени места
на община Нови пазар – подобект – с. Избул,
ул. Странджа“ – 210 000 лв.; „Рехабилитация
на водопроводи в населени места на община Нови пазар – подобект – Рехабилитация
на част от вътрешна водопроводна мрежа в
с. Избул чрез подмяна на водопровод по ул.
Странджа“ – 90 000 лв.; „Рехабилитация на
ул. Цар Петър“ – 350 000 лв.;
49. по бюджета на община Николаево за
ремонт и рехабилитация на улици в гр. Николаево и с. Нова махала, община Николаево – 250 000 лв.;
50. по бюджета на Община Павел баня –
300 000 лв. за реализиране на проекти: „Основен ремонт на асфа лтова настилка на
общински път 1-6 до с. Търничени, община
Павел баня“ – 174 420 лв.; „Основен ремонт
на асфалтова настилка на общински път
1-6 до с. Осетеново, община Павел баня“ –
105 630 лв.; „Основен ремонт на асфалтова
настилка на ул. Цвятко Радойнов, с. Горно
Сахране, община Павел баня“ – 19 950 лв.;
51. по бюд жета на Общ ина К азан л ък
за асфалтиране на общинска пътна мрежа
във: гр. Казанлък – ул. Юнашка; гр. Казанлък – ул. Бачо Киро и ул. Христо Ботев; гр.
Казанлък – ул. Янтра и ул. Наум; с. Долно
Изворово – улица от автоспирка на север
и улица от северен мост на изток към кв.
Средно Изворово; с. Хаджидимитрово – ул.
Комсомолска, ул. Освобождение и ул. Първи
май; с. Ръжена – ул. Октомври и ул. Свобода;
с. Бузовград – ул. Радецка и ул. Антон Страшимиров, община Казанлък – 400 000 лв.;
52. по бюджета на Община Ветрино за
реализиране на Проект „Рехабилитация на
улица в с. Доброплодно, община Ветрино“ –
366 931 лв.;
53. по бюджета на Община Берковица за
съфинансиране на Проект „Изграждане на
водопровод за минерална вода от сондаж при
минерална баня с. Бързия до минерална баня
гр. Берковица“ – 520 000 лв.;
54. по бюджета на Община Свиленград
за частично финансиране на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка
на Автомагистрала „Марица“ с индустриална
зона „Свиленград“ – 2 000 000 лв.;
55. по бюджета на Община Чепеларе за
реализиране на Проект „Ремонт на общински
пътища и улици на територията на община
Чепеларе“ – 950 000 лв.;
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56. по бюджета на Община Куклен за реализиране на Проект „Изграждане на улица
№ 2 от км 0+333,79 до км 0+563,16 с дължина
229,37 м – етап 1, и улични канализации – клон
2 – по улица 2 с дължина 200 м, и клон 1
по улица 4 от заустване до РШ 7, с дължина
429 м, намиращи се в Промишлено-т ърговската зона Куклен, местността Капсида,
гр. Куклен“ – 343 200 лв.;
57. по бюджета на Община Любимец за
реализиране на Проект „Ремонт на общински
пътища, улична мрежа и съоръжения към
тях на територията на община Любимец“ –
2 000 000 лв.;
58. по бюд же та на Общ и на П левен –
700 000 лв. за реализиране на проекти: „Рехаби л и та ц и я на под ход к ъм Скобелеви я
парк“, „Мавзолей „Св. Георги Победоносец“
и „Ремонт на къща-музей „Цар Освободител
Александър II“;
59. по бюджета на Община Долни Дъбник
за рехабилитация на уличната мрежа в гр.
Долни Дъбник – 1 300 000 лв.;
60. по бюджета на Община Пещера за
реализиране на Проект „Реконструкция на
ул. Хан Пресиян от ос. т. 142 (кръстовище с
републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос. т. 630, включително
изграждане на кръгово кръстовище при ос.
т. 630 (кръстовище с републикански път III337 Пещера – Брацигово) и реконструкция
на ул. Сокола от ос. т. 387 до ос. т. 376А“ –
2 995 000 лв.;
61. по бюджета на Община Септември за
реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа в гр. Септември и с. Виноградец –
1 000 000 лв.;
62. по бюджета на Община Харманли за
ремонт и подмяна на съществуваща В и К
мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли
по улиците Христо Ботев, Александър Стамболийски, Янко Сакъзов и бул. Лозенград –
650 000 лв.;
63. по бюджета на Община Девин за ремонт и реконструкция на улици в гр. Девин,
квартал Въртлек – 675 000 лв.;
64. по бюджета на Община Дулово за
изграждане на нова детска градина в гр. Дулово – 2 200 000 лв.;
65. по бюджета на Община Алфатар за ремонт на физкултурния салон на ОУ „Христо
Ботев“, гр. Алфатар – 360 000 лв.;
66. по бюджета на Община Тутракан за
рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината – 1 000 000 лв.;
67. по бюджета на Община Силистра за
ремонт на общинската пътна мрежа и на
спортните зали „Дръст ър“ и „Манежа“ –
2 000 000 лв.;
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68. по бюджета на Община Кайнарджа за
асфалтиране на четвъртокласна мрежа и улична мрежа в населените места на територията
на общината – 800 000 лв.;
69. по бюд же т а на Общ и на С р едец –
329 000 лв. за реа лизиране на проекти:
„Ремонт, преасфалтиране и подновяване на
пътната настилка на следните пътища: път
BGS 3236 / BGS 2235, Факия – Горно Ябълково/ – Долно Ябълково, път BGS 2242/III-908,
м. Босна – п.к. II-79/ – Голямо Буково – Кирово – Граничар и път BGS 3243/BGS 2242, Голямо Буково – Граничар/Кирово – Белеврен“ –
234 000 лв., и „Изграждане на енергоефективно
улично осветление и монтаж на камери за
видеонаблюдение в с. Дебелт, община Средец“ – 95 000 лв.;
70. по бюджета на Община Банско за изграждане на сграда за ЦДГ за 4 групи – от
3- до 6 – 7-годишна възраст – 1 208 913 лв.;
71. по бюджета на Община Петрич за
мерки за енергийна ефективност на МБАЛ
„Югозападна болница“ – 600 000 лв.;
72. по бюджета на Община Сандански за
реконструкция и модернизация на „Градски
стадион – Сандански“ – Етап 2 – 588 000 лв.;
73. по бюджета на Община Бойница за
реконструкция и обновление на площада в
с. Бойница, община Бойница – 500 000 лв.;
74. по бюджета на Община Велико Търново – 2 066 000 лв. за реализиране на проекти:
„Изграждане на детска градина за 120 места
в кв. Зона В – 1 700 000 лв., „Изграждане
на улици в кв. 7, УПИ II, В и кв. 14, УПИ 1
и направа на канализация за повърхностни
води за отводняване на уличната настилка и
асфалтиране“ – 366 000 лв.;
75. по бюджета на Община Елена за ремонт
на ул. Пробуда – 200 000 лв.;
76. по бюджета на Община Лясковец за
ремонтно-възстановителни работи по улиците
Мизия, Янтра и Панайот Хитов в с. Драгижево – 286 635 лв.;
77. по бюджета на Община Свищов за ремонт и рехабилитация на общинска улична
мрежа на територията на община Свищов –
500 000 лв.;
78. по бюджета на Община Враца за възстановяване на спортна площадка и ремонт
на спортна зала в с. Згориград – 300 000 лв.;
79. по бюджета на Община Бяла Слатина
за ремонт на асфалтова настилка по улици
в гр. Бяла Слатина, с. Попица и с. Търнава – 860 000 лв.;
80. по бюджета на Община Козлодуй –
860 821 лв.: за ремонтни дейности в две детски градини – 660 821 лв., и за ремонт на ул.
Хаджи Димитър – 200 000 лв.;
81. по бюджета на Община Криводол за
ремонт на улици в селата на общината –
600 000 лв.;
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82. по бюд же та на Общ и на Мезд ра –
416 348 лв. за ремонт на улици: ул. Принчовец, гр. Мездра – 60 000 лв.; ул. Шипка, с.
Боденец – 17 465 лв.; ул. Извор, с. Брусен –
21 355 лв.; ул. Първи май, с. Вършебница –
21 498 лв.; ул. Витиня, с. Горна Кремена –
35 063 лв.; ул. Петко Маринов, с. Долна
Кремена – 13 741 лв.; ул. Марица, с. Дърманци – 15 021 лв.; ул. Стоян Коцов, с. Елисейна – 39 605 лв.; ул. Стара планина, с.
Зверино – 28 659 лв.; ул. Искър, с. Крапец –
5869 лв.; ул. Драва, с. Крапец – 9300 лв.; ул.
Ален мак, с. Крета – 10 437 лв.; ул. Георги Димитров, с. Игнатица – 26 281 лв.; ул.
Янко Николов, с. Ребърково – 30 337 лв.;
у л. А л. С т а м б ол и йск и, с. Р уск а Б е ла –
60 000 лв. ; ул. Кръстьо Ташев и ул. Маршал
Толбухин, с. Руска Бела – 21 717 лв.;
83. по бюджета на Община Добрич за
демонтаж и ремонт на покрив на Народно
читалище „Йордан Йовков 1870“ – 103 521 лв.;
84. по бюджета на Община Тетевен за
ремонт на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в града и в населените места в
общината – 1 000 000 лв.;
85. по бюджета на Община Монтана за
ремонт на ул. Индустриална – 2 450 000 лв.;
86. по бюджета на Община Брусарци за
ремонт на улични настилки и тротоари –
700 000 лв.;
87. по бюджета на Община Вършец за
реконст ру к ц и я на водоп роводна система
и въ зс та новя ва не на ул и ч н и нас т и л к и –
750 000 лв.;
88. по бюджета на Община Чипровци за
реконструкция на улична мрежа – 700 000 лв.;
89. по бюд же та на Общ и на Ценово –
301 038 лв. за основен ремонт на улици: ул.
Стара планина, с. Ценово – 180 324 лв.; ул.
Вела Пеева, с. Ценово – 120 714 лв.;
90. по бюд жета на Община Смол ян –
1 500 000 лв. за ремонт на: ул. Наталия, ул.
Проф. Асен Василев и ул. Елица;
91. по бюджета на Община Доспат за ремонт и реконструкция на уличната мрежа в
община Доспат – 2 000 000 лв.;
92. по бюджета на Община Шумен за ремонт на тротоарни настилки, озеленяване,
саниране на декоративни цветарници и фонтан
на площадното пространство пред Съдебната
палата – квартал 278-а, идентификационен
№ 83510.667.157, гр. Шумен – 500 000 лв.;
93. по бюджета на Община Каспичан –
480 000 лв. за реализиране на проекти: „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс
гр. Каспичан – 1 етап“ – 300 000 лв.; „Изграждане на улица от Ок 117 до Ок 112 с дължина
340 м в гр. Плиска пред музей „Двор на кирилицата“ – 180 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
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(3) Разходите по ал. 1, т. 2 – 93 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета
на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по бюджета на Националната служба за охрана за 2017 г. и показателите
по чл. 31, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 4. Председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
и началникът на Националната служба за
охрана да извършат съответните промени по
бюджетите си за 2017 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 79, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
на началника на Националната служба за охрана и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9032

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2017 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда на директорите на общинските детски
градини, училища, центрове за подкрепа за
личностно развитие и центрове за специална
образователна подкрепа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 926 650 лв. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати
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резултати от труда през учебната 2016/2017
година на директорите на общинските детски
градини, училища, центрове за подкрепа за
личностно развитие и центрове за специална
образователна подкрепа, разпределени по
общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3
от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и
заплащане на труда.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общините.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1

Община

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица

Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
5 065
6 001
18 231
12 517
6 814
1 037
16 607
10 401
13 127
11 943
3 021
1 111
4 519
5 244
7 289
53 219
3 442
8 420
1 097
8 133
10 715
2 632
17 278
6 749
4 876
4 539
2 244
5 164
5 910
4 562
1 865
50 149
990
4 662
2 137
8 019
6 627
10 716
4 002
21 189
13 345
5 301
3 001

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
1
1
14
10
6
1
11
1
8
9
4
1
3
1
6
34
7
7
2
12
9
5
13
6
6
8
2
2
6

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3
1
53
2
4
2
5
5
6
1
18
13
6
4

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

6 065
7 001
32 231
22 517
12 814
2 037
27 607
11 401
21 127
20 943
7 021
2 111
7 519
6 244
13 289
87 219
10 442
15 420
3 097
20 133
19 715
7 632
30 278
12 749
10 876
12 539
4 244
7 164
11 910
7
2
103
2
8
4
13
11
16
5
39
26
11
7

562
865
149
990
662
137
019
627
716
002
189
345
301
001
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Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
Община
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
Лясковец
4 144
Павликени
7 287
Полски Тръмбеш
3 843
Свищов
7 787
Стражица
4 916
Сухиндол
929
Белоградчик
2 743
Бойница
1 758
Брегово
1 232
Видин
15 859
Грамада
992
Димово
3 709
Кула
1 008
Макреш
929
Ново село
1 022
Ружинци
2 805
Чупрене
1 659
Борован
2 947
Бяла Слатина
11 062
Враца
20 416
Козлодуй
7 446
Криводол
3 801
Мездра
7 062
Мизия
3 630
Оряхово
4 072
Роман
2 890
Хайредин
1 438
Габрово
13 238
Дряново
1 106
Севлиево
10 754
Трявна
3 288
Балчик
7 436
Генерал Тошево
6 874
Добрич
20 194
Добричка
12 110
Каварна
5 595
Крушари
3 582
Тервел
6 652
Шабла
2 064
Ардино
5 435
Джебел
4 332
Кирково
7 560
Крумовград
9 977
Кърджали
26 379
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Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
7
11
3
8
5
1
2
1
6
8
1
3
1
2
1
4
2
3
6
17
8
2
6
2
5
1
1
10
1
6
3
14
12
16
30
8
1
8
2
4
5
13
10
24

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

11 144
18 287
6 843
15 787
9 916
1 929
4 743
2 758
7 232
23 859
1 992
6 709
2 008
2 929
2 022
6 805
3 659
5 947
17 062
37 416
15 446
5 801
13 062
5 630
9 072
3 890
2 438
23 238
2 106
16 754
6 288
21 436
18 874
36 194
42 110
13 595
4 582
14 652
4 064
9 435
9 332
20 560
19 977
50 379
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Община

Момчилград
Черноочене
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен
Ковачевци

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
5 905
4 721
2 396
858
11 553
1 021
12 693
1 050
917
873
828
1 561
1 212
12 618
7 567
10
7
3
4
9
4
5
3
1
10
1
14
1
3
3
3
13
2
37
5
7
5
12
2
2
1
1

БРОЙ 95

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
8
2
2
1
7
1
7
1
1
1

13
6
4
1
18
2
19
2
1
1

1
1
10
5

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
000
000
000
000

2
2
22
12

905
721
396
858
553
021
693
050
917
873
828
561
212
618
567

303
695
085
077
112
232
978
200
225
458
701
852
829
0
053
996
003
432
955
406
685
215
781
215
634

7
9
2
1
7
6
3
7
4
1
10
2
13
1
1
3
3
5
9
2
32
9
7
4
5

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

17
16
5
5
16
10
3
12
7
2
20
3
27
1
2
6
6
8
22
4
69
14
14
9
17

303
695
085
077
112
232
978
200
225
458
701
852
829
000
053
996
003
432
955
406
685
215
781
215
634

212
818
464
147
634

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

3
3
2
2
1

212
818
464
147
634

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
Община
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
Перник
23 107
Радомир
5 540
Трън
1 085
Белене
2 335
Гулянци
3 474
Долна Митропо7 219
лия
Долни Дъбник
7 746
Искър
2 933
Кнежа
7 646
Левски
7 532
Никопол
2 193
Плевен
38 885
Пордим
2 321
Червен бряг
10 209
Асеновград
13 574
Брезово
3 653
Калояново
3 393
Карлово
11 836
Кричим
3 190
Куклен
2 111
Лъки
844
„Марица“
11 138
Перущица
2 281
Пловдив
57 080
Първомай
12 754
Раковски
7 729
„Родопи“
10 059
Садово
8 005
Сопот
1 957
Стамболийски
7 258
Съединение
2 054
Хисаря
4 213
Завет
5 922
Исперих
9 070
Кубрат
8 915
Лозница
6 822
Разград
17 922
Самуил
3 287
Цар Калоян
2 341
Борово
2 575
Бяла
5 524
Ветово
4 095
Две могили
3 013
Иваново
3 554

С Т Р. 3 5

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
16
4
1
4
8
8

000
000
000
000
000
000

39
9
2
6
11
15

107
540
085
335
474
219

7
2
5
4
5
36
5
5
11
2
8
8
2
1
1
16
2
55
7
6
12
10
4
9
3
5
6
21
15
2
26
2
2
1
2
3
3
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

14
4
12
11
7
74
7
15
24
5
11
19
5
3
1
27
4
112
19
13
22
18
5
16
5
9
11
30
23
8
43
5
4
3
7
7
6
4

746
933
646
532
193
885
321
209
574
653
393
836
190
111
844
138
281
080
754
729
059
005
957
258
054
213
922
070
915
822
922
287
341
575
524
095
013
554

С Т Р.
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Община

Русе
Сливо поле
Ценово
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
29 809
2 859
3 554
1 765
4 125
9 228
4 318
13 473
3 605
4 243
8 357
14 381
33 907
5 417
1
1
8
7
5
5
2
3
15
4
173
1
9
2
3
1
1
10
5
2
4
1
4
6
1
2
6
11
8
3

831
627
982
198
086
540
144
286
148
835
662
940
118
618
084
176
969
156
469
260
122
345
207
180
061
093
363
861
854
792
303

БРОЙ 95

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
21
2
4
1
1
7
1
10
2
3
8
22

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

28 000
7 000
1
2
5
7
6
5
3
8
13
4
202
1
2
12
1
1
1
1
11
3
2
5
1
3
4
1
1
4
5
11
2

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

50
4
7
2
5
16
5
23
5
7
16
36

809
859
554
765
125
228
318
473
605
243
357
381

61 907
12 417
2
3
13
14
11
10
5
11
28
8
375
1
3
21
3
4
2
2
21
8
4
9
2
7
10
2
3
10
16
19
5

831
627
982
198
086
540
144
286
148
835
662
940
118
618
084
176
969
156
469
260
122
345
207
180
061
093
363
861
854
792
303

БРОЙ 95

Община

Чавдар
Челопеч
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
Всичко общини:
9043

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински
училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1,
т. 5 ЗПУО, центрове за подкрепа за
личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и
4 ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27,
ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
1 016
1 131
4 951
1 936
5 725
21 311
5 439
4 014
795
9 453
4 543
35 328
8 251
3 246
10 468
3 078
11 103
18 494
12 631
2 876
3 957
1 157
2 222
6 666
2 998
3 044
5 296
7 016
26 054
5 338
1 037
3 932
5 907
4 150
4 886
9 270
2 979
1 924
23 912
1 950
5 034
4 011
9 748
18 586
2 056 650

С Т Р. 3 7

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личВсичко средства
ностно развитие, оценявани
за община
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
(в лв.)
Наредба № 4 за нормиране
и заплащане на труда
(в лв.)
1
1
4
1
2
13
4
1
1
9
6
27
5
1
2
1
4
13
7
2
1
1
1
5
2
1
2
3
12
6
8
12
16
7
7
10
3
4
32
1
3
2
6
10
1 870

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2
2
8
2
7
34
9
5
1
18
10
62
13
4
12
4
15
31
19
4
4
2
3
11
4
4
7
10
38
11
9
15
21
11
11
19
5
5
55
2
8
6
15
28
3 926

016
131
951
936
725
311
439
014
795
453
543
328
251
246
468
078
103
494
631
876
957
157
222
666
998
044
296
016
054
338
037
932
907
150
886
270
979
924
912
950
034
011
748
586
650

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г.

бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието

Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 12 260 475 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Модул
„Оптимизиране на вътрешната стру кт у ра
на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена
с Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2017 г. – 4 260 475 лв.;
2. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет – 8 000 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери за сметка
на средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят по
бюджетите на общините от централния бюджет
под формата на обща субсидия за делегираните
от държавата дейности за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г.
Чл. 3. 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. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния

Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини, ученическите общежития и
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование“ от Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“
за 2017 г.
Община

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

39 528

Белица

Благоевград

31 119

Благоевград

Благоевград

67 904

Гоце Делчев

Благоевград

78 595

Гърмен

Благоевград

37 378

Кресна

Благоевград

10 041

Разлог

Благоевград

99 940

Сандански

Благоевград

36 190

Сатовча

Благоевград

152 903

Хаджидимово Благоевград

14 568

Якоруда

Благоевград

7 318

Айтос

Бургас

17 446

Бургас

Бургас

410 054

Карнобат

Бургас

51 896

Малко
Търново

Бургас

6 677

Приморско

Бургас

32 135

БРОЙ 95
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

Руен

Бургас

709

Созопол

Бургас

Средец

С Т Р. 3 9
Област

Средства
(в лв.)

Роман

Враца

12 322

23 491

Хайредин

Враца

10 217

Бургас

64 606

Габрово

Габрово

141 718

Сунгурларе

Бургас

35 040

Дряново

Габрово

31 380

Царево

Бургас

27 643

Севлиево

Габрово

144 859

Аврен

Варна

8 717

Трявна

Габрово

5 912

Аксаково

Варна

44 604

Балчик

Добрич

73 430

Белослав

Варна

9 070

5 962

Варна

567 106

Генерал
Тошево

Добрич

Варна
Ветрино

Варна

2 180

Добрич

Добрич

118 371

Вълчи дол

Варна

21 683

Добричка

Добрич

26 793

Девня

Варна

29 393

Каварна

Добрич

11 445

Долни чифлик Варна

92 784

Крушари

Добрич

8 477

Дългопол

Варна

18 351

Тервел

Добрич

27 804

Провадия

Варна

46 342

Шабла

Добрич

19 988

Суворово

Варна

47 661

Ардино

Кърджали

16 854

Велико
Търново

Велико
Търново

154 390

Кирково

Кърджали

81 796

Горна
Оряховица

Велико
Търново

147 754

Крумовград

Кърджали

9 729

Кърджали

Кърджали

216 822

Лясковец

Велико
Търново

23 124

Момчилград

Кърджали

29 828

Павликени

Велико
Търново

57 539

Черноочене

Кърджали

13 656

Бобов дол

Кюстендил

9 453

Свищов

Велико
Търново

96 438

Дупница

Кюстендил

81 502

Стражица

Велико
Търново

9 766

Кюстендил

Кюстендил

109 969

Трекляно

Кюстендил

837

Летница

Ловеч

2 603

Ловеч

Ловеч

61 599

Белоградчик

Видин

21 287

Бойница

Видин

2 830

Видин

Видин

63 075

Луковит

Ловеч

51 344

Димово

Видин

5 318

Тетевен

Ловеч

61 339

Макреш

Видин

1 183

Троян

Ловеч

26 261

Борован

Враца

2 335

Ябланица

Ловеч

1 856

Бяла Слатина Враца

37 891

Берковица

Монтана

38 930

Брусарци

Монтана

22 241

Вършец

Монтана

37 714

Враца

Враца

199 255

Козлодуй

Враца

5 239

Криводол

Враца

10 349

Мездра

Враца

61 581

Георги
Дамяново

Монтана

1 211

Оряхово

Враца

23 244

Лом

Монтана

51 806

С Т Р.
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

Медковец

Монтана

13 060

Монтана

Монтана

Батак

БРОЙ 95
Област

Средства
(в лв.)

Съединение

Пловдив

6 011

101 704

Хисаря

Пловдив

11 514

Пазарджик

5 733

Куклен

Пловдив

11 337

Белово

Пазарджик

10 293

Сопот

Пловдив

32 009

Велинград

Пазарджик

52 266

Завет

Разград

53 645

Пазарджик

Пазарджик

101 067

Исперих

Разград

13 410

Панагюрище

Пазарджик

30 844

Кубрат

Разград

21 190

Пещера

Пазарджик

81 778

Лозница

Разград

29 533

Ракитово

Пазарджик

32 918

Разград

Разград

67 609

Септември

Пазарджик

55 405

Брезник

Перник

849

Самуил

Разград

15 594

Перник

Перник

162 338

Борово

Русе

9 563

Радомир

Перник

19 704

Бяла

Русе

24 678

Трън

Перник

1 118

Две могили

Русе

71 374

Белене

Плевен

21 107

Русе

Русе

443 634

Гулянци

Плевен

18 425

Сливо поле

Русе

10 206

Долна
Митрополия

Плевен

15 289

Алфатар

Силистра

2 407

Главиница

Силистра

24 650

Дулово

Силистра

91 444

Силистра

Силистра

101 211

Ситово

Силистра

649

Тутракан

Силистра

47 081

Котел

Сливен

30 329

Нова Загора

Сливен

46 161

Сливен

Сливен

217 254

Борино

Смолян

5 011

Девин

Смолян

35 102

Доспат

Смолян

29 106

Златоград

Смолян

13 456

Мадан

Смолян

35 083

Неделино

Смолян

17 642

Долни Дъбник Плевен

940

Искър

Плевен

11 811

Левски

Плевен

26 310

Плевен

Плевен

217 168

Пордим

Плевен

23 499

Червен бряг

Плевен

32 903

Асеновград

Пловдив

114 098

Брезово

Пловдив

1 492

Калояново

Пловдив

21 867

Карлово

Пловдив

85 645

Кричим

Пловдив

27 141

Лъки

Пловдив

5 650

„Марица“

Пловдив

24 398

Перущица

Пловдив

18 171

Пловдив

Пловдив

731 120

Рудозем

Смолян

34 386

Първомай

Пловдив

59 196

Смолян

Смолян

54 391

Раковски

Пловдив

49 978

Чепеларе

Смолян

22 147

„Родопи“

Пловдив

38 042

Столична

София-град

Садово

Пловдив

32 236

Антон

София област

11 700

Стамболийски Пловдив

86 711

Божурище

София област

5 699

1 340 493
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Ботевград

София област

85 300

Хасково

Хасково

249 258

Годеч

София област

17 293

Шумен

11 206

Долна баня

София област

39 974

Велики
Преслав

Елин Пелин

София област

78 578

Венец

Шумен

50 017

Етрополе

София област

22 714

Каолиново

Шумен

36 871

Каспичан

Шумен

240

Ихтиман

София област

44 805

16 555

София област

26 481

Никола
Козлево

Шумен

Костенец
Пирдоп

София област

23 562

Нови пазар

Шумен

22 548

Правец

София област

12 495

Смядово

Шумен

1 162

Самоков

София област

67 408

Хитрино

Шумен

15 821

Своге

София област

37 924

Шумен

Шумен

134 946

Сливница

София област

34 769

Елхово

Ямбол

44 522

Челопеч

София област

11 929

Стралджа

Ямбол

43 556

Братя
Даскалови

Стара Загора

7 182

„Тунджа“

Ямбол

25 305

Ямбол

Ямбол

60 964

Гурково

Стара Загора

12 248

Гълъбово

Стара Загора

22 472

Казанлък

Стара Загора

158 757

Мъглиж

Стара Загора

40 502

Николаево

Стара Загора

4 269

Павел баня

Стара Загора

61 787

Раднево

Стара Загора

39 576

Стара Загора

Стара Загора

284 031

Чирпан

Стара Загора

50 574

Омуртаг

Търговище

22 471

Опака

Търговище

21 698

Попово

Търговище

35 375

Димитровград Хасково

149 814

Ивайловград

Хасково

17 658

Любимец

Хасково

11 173

Минерални
бани

Хасково

12 397

Свиленград

Хасково

34 564

Симеоновград Хасково

1 103

Стамболово

Хасково

29 440

Тополовград

Хасково

24 081

Харманли

Хасково

62 419

Общо:

12 260 475
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от
1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10
от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г.,
бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Легализирането и заверяването
на документи и други книжа се извършва в
страната от Министерството на външните
работи, а в чужбина – от дипломатическите
и консулските представителства на Република
България.
(2) Удостоверяването на документи по реда,
посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на
образованието и науката в качеството им на
органи, оправомощени от Република България
да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от
тази конвенция.“
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§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Лицата, които извършват легализации, заверки и удостоверяване на документи
съгласно компетентността на ведомствата
по чл. 1, се определят с писмена заповед,
издадена от съответния министър, а за дипломатическите и консулските представителства
на Република България – от ръководителя на
представителството.“
§ 3. Член 2а се отменя.
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Министерството на външните работи
легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната
власт, както и на учреждения, подведомствени
на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от
последните. Документи, издавани от органи
на общинската администрация, нуждаещи
се от легализация, се заверяват от кмета
на общината или от упълномощено от него
длъжностно лице.“
§ 5. В чл. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато това се изисква или приема от
държавата, в която ще се използват“.
§ 6. В чл. 5 думите „заверени от нотариуса“
се заменят с „удостоверени от нотариус“.
§ 7. В чл. 14, изречение второ думите „изпраща за служебно административно ползване
на съответния народен съвет“ се заменят с
„изпраща по служебен път на съответната
администрация по постоянен адрес на българския гражданин“.
§ 8. Член 17 се отменя.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министерството на външните работи
поддържа списък на физическите лица, които
извършват преводи на документи и други
книжа от български на чужд език и от чужд
на български език на територията на Репуб
лика България, когато тези документи са
легализирани по реда, посочен в глава втора
на този правилник, удостоверени по реда на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове или освободени от изискванията за
легализация. Включването на лица в списъка,
условията на които следва да отговарят тези
лица, както и правилата по поддържане на
списъка се възлагат на Министерството на
външните работи.
(2) При включване на едно лице в списъка
по ал. 1 дирекция „Консулски отношения“ на
Министерството на външните работи издава
потвърждение, съдържащо пореден номер и
идентификационни данни, включително ЕГН.“
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2. Създава се ал. 3:
„(3) Р ъковод и т ел и т е на д и п ломат и ческите и консулските представителства на
Република България в чужбина определят
лицата, които могат да извършват преводи
на документи и други книжа от български
на чужд език и от чужд на български език,
в приемащата държава и в държавите на
акредитация, когато тези документи са легализирани по реда, посочен в глава втора
на този правилник, удостоверени по реда на
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове или освободени от изискванията за
легализация.“
§ 10. Член 19 се отменя.
§ 11. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) За чуждестранен документ,
преведен на български език по реда на този
правилник на територи ята на Република
България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът
на преводача, положен в извършения от него
превод, да бъде нотариално удостоверен в
Република България. При удостоверяване на
подписа преводачът представя пред нотариуса
и документа по чл. 18, ал. 2.
(2) За български документ, преведен на
чужд език по реда на този правилник на
територията на Република България и предназначен за ползване в чужбина, подписът
на преводача, положен в извършения от него
превод, се заверява от Министерството на
външните работи, ако такава заверка се
изисква или приема от държавата, в която
ще се използва.“
§ 12. В чл. 22 изречение второ се заличава.
§ 13. Навсякъде в правилника абревиатурата „НРБ“ и думите „НР България“ се заменят
с „Република България“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Физическите лица, които към датата на влизането в сила на постановлението
извършват преводи по реда на този правилник и са представили образец от подписа
си в Министерството на външните работи,
се включват в списъка по чл. 18, ал. 1 по
служебен път.
§ 15. Постановлението влиза в сила три
месеца след обнародването му в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1
от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 4 думите „§ 4“ се заменят
с „§ 5“.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 след думите „чл. 13,
ал. 1, т. 1“ се добавя „след провеждане на
процедури за сертификация на съответствието
на строителните продукти с националните
изисквания, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството,“.
§ 3. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
„(3) За строителни продукти, законно пуснати/предоставени на пазара преди крайната
дата на периода на едновременно прилагане
по чл. 17, параграф 5, буква „в“ на Регламент
(ЕС) № 305/2011, се счита, че осигуряват
изпълнението на основните изисквания към
строежите и могат да се влагат в строежите
въз основа на декларация за експлоатационните показатели или за характеристиките на
строителните продукти, оценени по отменената/заменената техническа спецификация.“
§ 4. В чл. 18, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ думите „EN ISO/IEC 17065“
се заменят с „БДС EN ISO/IEC 17065“.
2.В буква „б“ думите „БДС EN ISO/IEC
17021” се заменят с „БДС EN ISO/IEC 17021-1“.
3. В буква „в“ думите „БДС ISO/IEC 17025”
се заменят с „БДС EN ISO/IEC 17025”.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В т. 3.2.4 думите „чл. 15“ се заменят с
„чл. 18“.
2. В т. 3.2.12 думите „т. 3.2.7“ се заменят
с „т. 3.2.6“.
3. В т. 4.2.2, буква „в“ думите „към държавата или“ се заличават.
4. Навсякъде в приложение № 2 думите
„БДС EN 17021“ се заменят с „БДС EN ISO/
IEC 17021-1“.
5. Навсякъде в приложение № 2 думите
„БДС EN 17025“ се заменят с „БДС EN ISO/
IEC 17025“.
6. В образец 1 думите „чл. 14, ал. 2 от
НУРВСПСРБ“ се заменят с „чл. 17, ал. 2 от
НУРВСПСРБ“.
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7. Таблицата с изисквания към кандидатите
за нотифициране по реда на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизираните условия за предлагане на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/EИО на Съвета и за
съответствие със стандартите БДС EN ISO/
IEC 17065, БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN
ISO/IEC 17025 се обозначава с „Образец 10“.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 3
се правят следните изменения:
1. В образец 1 в заглавието на списъка
на строителни продукти след думите „определен от Европейската комисия“ се добавя
„(в сила от…)“.
2. В образец 2 в заглавието на списъка на
строителните продукти след думите „издадено
на …“ се добавя „(в сила от…)“.
3. В образец 3:
a) думите „с идентификационен номер
АВ…. определен от Европейската комисия“
и „Идентификационният номер на органа
е определен от Европейската комисия след
нотифицирането є от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда
на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 305/2011.“ се
заличават;
б) в заглавието на списъка на продуктови
области думите „с идентификационен номер
АВ…. определен от Европейската комисия“
се заменят с „(в сила от…)“.
4. В образец 4:
a) в номера на Разрешение за издаване на
българско техническо одобрение абревиатурата „РОССП“ се заменя с „БТО“;
б) в заглавието на списъка на продуктови
области абревиатурата „РОССП“ се заменя
с „БТО“, а след думите „издадено на …“ се
добавя „(в сила от…)“.
5. В образец 5 в заглавието на списъка на
методите след думите „определен от Европейската комисия“ се добавя „(в сила от…)“.
Преходна разпоредба
§ 7. (1) Започнатите производства за издаване/разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване
на строителни продукти до влизането в сила
на тази наредба се довършват по реда на тази
наредба.
(2) За започнато производство за издаване/
разширяване/ограничаване/актуализиране/
преиздаване на разрешение за оценяване на
строителни продукти се смята датата на подаване на заявление за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/
актуализиране/преиздаване на разрешение за
оценяване.
Министър:
Николай Нанков
8921
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§ 5. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§1а. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2012/45/ЕС на Комисията от
3 декември 2012 г. за привеждане за втори път
в съответствие с научно-техническия прогрес
Наредба за изменение и допълнение на Наредна приложенията към Директива 2008/68/ЕО
ба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на
относно вътрешния превоз на опасни товари
опасни и/или замърсяващи товари по море и
(OB, L 332 от 4 декември 2012 г.).
на опасни товари по вътрешни водни пътища
2. Директива 2014/103/ЕС на Комисията от
(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 46 от
21 ноември 2014 г. за привеждане за трети път
2009 г. и бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46
в съответствие с научно-техническия прогрес
от 2013 г.; доп., бр. 67 от 2013 г. и бр. 59 от
на приложенията към Директива 2008/68/
2015 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2017 г.)
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно вътрешния превоз на опасни товари
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
(OB, L 335 от 22 ноември 2014 г.).
и допълнения:
3. Член 1, параграф 3 от Директива (ЕС)
1. В ал. 2 след думите „към него“ се по2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за
ставя запетая и се добавя „приложими от
адаптиране за четвърти път към научно-техни1 януари 2017 г.“.
ческия прогрес на приложенията към Директива
2. Алинея 3 се изменя така:
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на
„(3) Опасните товари се класифицират,
Съвета относно вътрешния превоз на опасни
както е посочено в правило 2.1.1.1 от глава 2.1.
товари (OB, L 345 от 20 декември 2016 г.).“
„Общи разпоредби“ на Правилата към ADN.“
§ 6. Изменя се приложение № 1 към чл. 9,
§ 2. В чл. 11, ал. 1 след думата „обработка“
ал. 2.
се добавя „(в т.ч. опаковане или пълнене)“.
§ 7. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 се
§ 3. В чл. 14, ал. 1 думите „обработка и“
изменя така:
се заличават.
„Приложение № 2
§ 4. В чл. 17, ал. 1 думите § „обработка
и“чл. 14, ал. 1 се изменя така:
7. Приложение № 2 към
към чл. 14, ал. 1
се заличават.
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за завършен курс на обучение за консултант по безопасността при превоз
на опасни товари по вътрешни водни пътища
CERTIFICATE
of training as safety adviser for the transport of dangerous goods by inland waterways
№ 00000000000
Валидно за клас
Valid for Class
Фамилия:
Surname:
Име и презиме:
Forename(s):
Дата и място на раждане:
Date and place of birth:
Гражданство:
Nationality:
Подпис на притежателя на удостоверението:
Signature of the holder of the certificate:
Валидно до

Valid until

Издадено от:
Issued by:
Дата:
Date:

за предприятия, превозващи опасни товари по вътрешните
водни пътища, и за предприятия, извършващи свързаните с
този превоз операции по опаковане, пълнене, товарене или
разтоварване.
for undertakings which transport dangerous goods by inland
waterways and for undertakings carrying out packing, filling,
loading or unloading related to such goods.
Изпълнителен директор
Executive Director
Подпис:
Signature:

“
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Заключителни разпоредби
§ 8. Издадените преди влизане в сила на
тази наредба удостоверения за завършен курс
за консултант по безопасността при превоз
на опасни товари по вътрешни водни пътища
запазват действието си до изтичане на срока
на тяната валидност.
§ 9. Измененото съгласно § 6 приложение
№ 1 към чл. 9, ал. 2 се обнародва като притурка на „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
9008

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор
и за подлежащите на вписване обстоятелства
(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от
2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г.,
бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г., бр. 68 и 90 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавят думите „и многостранните системи за търговия“.
2. Създава се нова т. 10:
„10. схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;“.
3. Досегашните т. 10, 11, 12 и 13 стават
съответно т. 11, 12, 13 и 14.
§ 2. В чл. 4, ал. 3 думите „до края на
работния ден, следващ деня на вземане на
решението, съответно деня на възникване“ се
заменят с „не по-късно от 7 дни от вземане
на решението, съответно от възникване“, а
думите „друг ред“ се заменят с „друг срок“.
§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 2 накрая се добавят
думите „и когато е приложимо идентификационният код на правния субект (Legal Entity
Identifier code – LEI code)“.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавят думите „и номерът на
лиценза“.
§ 5. В глава четвърта се създава раздел ІІа:
„Раздел ІІа
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регист ъра за многостранните системи за
търговия
Чл. 15а. В регист ъра за многостранни
системи за търговия се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на многостранна
система за търговия, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът на управление на инвестиционния
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посредник или пазарния оператор, получил
лиценз от комисията да организира многостранна система за търговия;
3. имената (собствено, бащино и фамилно)
на физическите лица, избрани за членове на
управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система
за търговия;
4. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът на у правление на юридическ ите
лица, избрани за членове на управителния
и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ
многостранната система за търговия;
5. имената (собствено, бащино и фамилно)
на физическите лица, които представляват
юридическите лица, членове на управителния
и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ
многостранната система за търговия;
6. правилата за дейността на многостранната система за търговия;
7. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът на управление, предметът на дейност
на всяко от юридическите лица – участници
на многостранната система за търговия;
8. одобрението от министъра на финансите
и управителя на БНБ по чл. 51, ал. 7 ЗПФИ;
9. одобрението по чл. 57, ал. 1 ЗПФИ;
10. решението на комисията за отнемане
на лиценз за организиране на многостранна
система за търговия.“
§ 6. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „и номерът на лиценза“.
2. Създава се т. 4:
„4. размерът на капитала на инвестиционния посредник;“.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. решението, с което е издадено одобрение на лицата по чл. 11, ал. 2, 4 и 5 ЗПФИ;“.
4. Досегашните точки от 5 до 17 стават
съответно точки от 6 до 18.
5. Досегашната т. 18 става т. 19 със следното съдържание:
„19. годишният финансов отчет по чл. 29,
ал. 1 от Закона за счетоводството, с изключение на годишните финансови отчети на
инвестиционните посредници-банки;“.
6. Досегашните точки от 19 до 23 стават
съответно точки от 20 до 24.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. вътрешната информация по чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
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относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и директиви 2013/124/
ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент
№ 596/2014);“
б) точка 4 се изменя така:
„4. шестмесечните финансови отчети за
дейността по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК и консолидираните шестмесечни финансови отчети
за дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК, както
и отчетите по чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК;“
в) създава се нова т. 5:
„5. уведомленията за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие
и уведомленията на консолидирана основа за
финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие по чл. 100о1, ал. 4 ЗППЦК;“
г) досегашната т. 5 става т. 6;
д) в т. 7 думите „на заместник-председателя,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ се заличават.
2. В ал. 4:
а) в т. 3 след думите „чл. 111, ал. 6“ се
добавя „и ал. 8“;
б) в т. 5 думите „чл. 115в, ал. 2“ се заменят
с „чл. 115в, ал. 4“;
в) в т. 7 думите „и уведомлението за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК“
се заличават;
г) в т. 9 думите „на заместник-председателя
на комисията, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ се заличават;
д) в т. 11 думите „на заместник-председателя
на комисията, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ се заличават;
е) точка 17 се заличава;
ж) в т. 18 думите „заместник-председателя,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ се заменят с „комисията“.
3. В ал. 5:
а) в основния текст думите „в производство
по ликвидация или несъстоятелност“ се заменят с „по отношение на който има вписано в
търговския регистър решение за ликвидация“;
б) в т. 1 думите „чл. 37“ се заменят с
„чл. 37а“, а думите „от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа“
се заличават;
в) в т. 2 думите „чл. 37“ се заменят с
„чл. 37а“;
г) в т. 3 думите „чл. 37“ се заменят с
„чл. 37а“;
д) в т. 4 думите „или несъстоятелност по
чл. 37“ се заменят с „по чл. 37а“.
4. В ал. 6 т. 7 и 8 се заличават.
§ 8. В чл. 18, т. 15 думите „на заместникпредседателя, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ се заличават.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. В т. 2 думите „Българската народна банка за банката, осъществяваща функциите на
довереника на облигационерите в случаите по
чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК“ се заменят с „лицето, осъществяващо функциите на довереник
на облигационерите в случаите по чл. 100а,
ал. 7 ЗППЦК“.
2. В т. 7 думите „чл. 100б, ал. 3“ се заменят
с „чл. 100б, ал. 8“.
§ 10. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. броят и датата на централния ежедневник, съответно хипервръзка (линк) към
интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури
ефективното разпространение на регулираната
информация до обществеността във всички
държави членки, където предложителят е
публикувал съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно
чл. 151, ал. 4 ЗППЦК;“.
2. В т. 17 думите „централните ежедневници“ се заменят с „централния ежедневник
или интернет страницата на информационна
агенция или друга медия, която може да
осигу ри ефективното разпространение на
регулираната информация до обществеността
във всички държави членки“.
3. В т. 20 думите „централните ежедневници“ се заменят с „централния ежедневник
или интернет страницата на информационна
агенция или друга медия, която може да
осигу ри ефективното разпространение на
регулираната информация до обществеността
във всички държави членки“.
4. В т. 21 думите „централните ежедневници“ ведно със скобите се заличават.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавят думите „и
документът с ключовата информация за инвеститорите“;
б) в т. 11 думите „на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ се заличават;
в) създава се т. 21:
„21. решението по чл. 27, ал. 3 ЗДКИСДПКИ,
с което се издава разрешение на колективна
инвестиционна схема да ползва заем.“
2. В ал. 2 т. 2 се заличава.
3. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „чл. 115в, ал. 2“ се заменят
с „чл. 115в, ал. 4“;
б) в т. 3 думите „и уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 11 ЗППЦК“
се заличават.
4. В ал. 4, т. 8 думите „Наредба № 44 от
2011 г. за изискванията към дейността на
колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и упра-
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вляващите дружества“ се заменят с „Наредба
№ 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към
дейността на колективните инвестиционни
схеми, у правл яващите дру жества, националните инвестиционни фондове и лицата,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове“.
§ 12. В чл. 23, ал. 1 в т. 6, 7 и 10 думите
„на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“ се заличават.
§ 13. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 7 се изменя така:
„7. решението за одобрение на членовете на
съвета на директорите съгласно чл. 176, ал. 2
ЗДКИСДПКИ, когато дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип
се управлява от съвета на директорите му;“
б) в т. 13 думите „на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ се заличават;
в) създава се т. 23:
„23. решението по чл. 188, ал. 2, съответно по ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава
разрешение на национален инвестиционен
фонд да ползва заем.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. данните по чл. 17, ал. 4, чл. 18, т. 1, 12,
13, 14 и чл. 21;“
б) точки 3 – 7 се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За национални инвестиционни фондове от отворен тип, които съгласно чл. 184,
ал. 3 ЗДКИСДПКИ са борсовотъргувани, в
регистъра на националните инвестиционни
фондове се вписват съответно обстоятелствата
по ал. 1 и обстоятелствата по чл. 22, ал. 2.“
§ 14. В чл. 23б, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „на заместник-председателя
на комисията“ се заличават.
2. В т. 11, 12, 13, 14 и 15 думите „на заместник-председателя на КФН, ръководещ
у правление „Надзор на инвестиционната
дейност“ се заличават.
§ 15. В чл. 24, ал. 1, т. 5 думите „на заместник-председателя на КФН, ръководещ
у правление „Надзор на инвестиционната
дейност“ се заменят със „за прилагането на
съответната мярка“.
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 на двете места думата „вид“ се
заменя с „клас“;
б) създава се нова т. 4:
,,4. статутът на застрахователя и неговите
последващи промени;“
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в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) създава се нова т. 6:
„6. решението на комисията за издаване на
разрешение за извършване на застрахователна
дейност в трета държава чрез непосредствено
предоставяне на услуги; копие от лиценза/
разрешението за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на
съответната трета държава, ако има такова;“
д) досегашните т. 5 и 6 стават т. 7 и 8;
е) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея накрая се поставя запетая и се добавят думите
„фирмата на актюерското предприятие, което
изпълнява длъжността на отговорния актюер
на застрахователя, съответно на презастрахователя и името (собствено, бащино и фамилно) на
физическото лице, което подписва документи
от името на актюерското предприятие;“
ж) създават се нови т. 10 и 11:
„10. името (собствено, бащино и фамилно)
на лицето, което изпълнява функцията по
управление на риска на застрахователя, съответно на презастрахователя или ръководи
звеното/структурата, която я осъществява
(риск мениджър);
11. името (собствено, бащино и фамилно)
на лицето, което изпълнява функцията съответствие на застрахователя, съответно на
презастрахователя;“
з) досегашната т. 8 става т. 12 и се изменя
така:
„12. името (собствено, бащино и фамилно)
на лицето, което осъществява функцията по
вътрешен одит на застрахователя или презастрахователя или ръководи звеното/структурата, която я осъществява;“
и) създава се т. 13:
„13. името (собствено, бащино и фамилно)
на лицето, което осъществява друга функция
по смисъла на чл. 78, ал. 1, т. 5 КЗ на застрахователя или презастрахователя или ръководи
звеното/структурата, която я осъществява;“
к) досегашната т. 9 става т. 14;
л) досегашната т. 10 става т. 15 и се изменя така:
„15. наименованието, ЕИК, седалището,
адресът на управление на одиторите по чл. 101,
ал. 1 КЗ;“
м) досегашната т. 11 става т. 16 и в нея
думите „на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ се
заличават;
н) досегашната т. 13 става т. 17 и в нея
думите „чл. 26“ се заменят с „чл. 29“;
о) досегашната т. 14 става т. 18 и се изменя така:
„18. консолидираните отчети по чл. 105 от
Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите
и пасивите и образуването на техническите
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резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (ДВ, бр. 6 от
2017 г.) (Наредба № 53 от 2016 г.);“
п) досегашната т. 15 става т. 19 и се изменя така:
„19. отчети, справки, доклади и приложения
на застрахователя или презастрахователя по
чл. 126, ал. 1 КЗ, както следва:
а) годишни справки на застрахователите от
номер ГЖ.1.1 до номер ГЖ.4, номера ГЖ.5 и
ЕИП-ЖЗ и от номер ГЖ.13 до номер ГЖ.16
съгласно приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.; справки на
застрахователите от номер ГО.1.1 до номер
ГО.7, номера ГО.8 и ГО.9, от номер ГО.11 до
номер ГО.12.2 и от номер ГО.19 до номер ГО.22
съгласно приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 1,
т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г. и справките
на застрахователите съгласно чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 53 от 2016 г.;
б) тримесечни отчети и справки на застрахователите от номер ТЖ.1.1 до номер
ТЖ.4, номер ТЖ.5, от номер ЕИП-ЖЗ до
номер ТЖ.7.Б; номер ТЖ.13 и номер ТЖ.14
съгласно приложение № 3.1 към чл. 4, ал. 1,
т. 2, буква „а“ от Наредба № 53 от 2016 г. и
справки на застрахователите от номер ТО. 1.1
до номер ТО.6 и номера ТО.7, ЕИП-ОЗ, ЕИПГО, ТО.9.Б, ТО.10.Б, TO.16 и TO.17 съгласно
приложение № 3.2 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква
„б“ от Наредба № 53 от 2016 г.;
в) месечни справки на застрахователите от
номер МЖ.1 до номер МЖ.3 съгласно приложение № 4.1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 53 от 2016 г. и справки на застрахователите
от номер МО.1 до МО.3 съгласно приложение
№ 4.2 към чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 53
от 2016 г.;
г) годишни справки на презастрахователите номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 и от номер
ГЖ.13 до номер ГЖ.16 съгласно приложение
№ 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 53
от 2016 г. и справки на презастрахователите
номера ПР.1 и ПР.2 и от номер ГО.19 до номер
ГО.22 съгласно приложение № 2.2 към чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
д) тримесечни справки на презастрахователите с номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 съгласно
приложение № 5.1 към чл. 6, ал. 3, т. 1 от
Наредба № 53 от 2016 г.; справки на презастрахователите номера ПР.1 и ПР.2 съгласно
приложение № 5.2 от Наредба № 53 от 2016 г.
и тримесечни финансови отчети на презастрахователите съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от
Наредба № 53 от 2016 г.;
е) годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01
за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г.
за определяне на технически стандарти за
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изпълнение по отношение на образците за
предоставяне на информация на надзорните
органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
347/1 от 31 декември 2015 г.) (Регламент (ЕС)
2015/2450) с годишни количествени данни по
чл. 304, параграф 1, буква „г“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от
10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна
дейност (Платежоспособност II) (OB, L 12/1
от 17 януари 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/35);
ж) тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01
за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни
количествени данни по чл. 304, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) 2015/35;“
р) досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 20 и 21;
с) досегашната т. 18 става т. 22 и в нея
думите „чл. 36, ал. 5 КЗ или по чл. 302, ал. 3,
т. 3 КЗ“ се заменят с „чл. 40, ал. 5 КЗ или по
чл. 587, ал. 3, т. 5 КЗ“;
т) досегашната т. 19 става т. 23 и в нея думите „чл. 123, ал. 2 КЗ“ се заменят с „чл. 604
или по чл. 606, ал. 2 КЗ“;
у) досегашната т. 20 става т. 24;
ф) досегашната т. 21 става т. 25 и в нея
думите „чл. 123“ се заменят с „чл. 606“;
х) досегашната т. 22 става т. 26 и се изменя така:
„26. решението на комисията за одобряване
на плана за ликвидация или за определяне на
условията в него по чл. 606, ал. 4 КЗ;“
ц) досегашната т. 23 става т. 27 и се изменя така:
„27. вписването на Гаранционния фонд
като синдик на застрахователя, съответно
презастрахователя;“
ч) създава се т. 28:
„28. решението на комисията за приключване на ликвидацията на застрахователните и
презастрахователните задължения по чл. 604,
ал. 4 КЗ.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така: „За
застрахователите, съответно презастрахователите, от трета държава, които са получили
лиценз за извършване на застраховане или
презастраховане по чл. 57, съответно по чл. 65
КЗ чрез клон, регистриран по Търговския закон, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се
вписват съответно обстоятелствата по ал. 1,
т. 1 – 3, 9 – 28, както и:“;
б) в т. 2 думите „чл. 47“ се заменят с „чл. 62“;
в) точка 3 се заличава.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“;
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б) в т. 4 думите „държава членка, държавата членка“ се заменят с „държава членка
в държавата членка“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „т. 7“ се заменят с „т. 9“;
б) в т. 2 думите „чл. 55, ал. 3“ се заменят
с „чл. 51, ал. 2“;
в) в т. 3 думите „държава членка, държавата членка“ се заменят с „държава членка
в държавата членка“.
§ 17. В глава четвърта се създава раздел IX:
„Раздел IX
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на схемите със специална цел за
алтернативно прехвърляне на застрахователен риск
Чл. 26. В регистъра на схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на
застрахователен риск, които са полу чили
лиценз по чл. 22 КЗ, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като
схема със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск;
2. имената (собствено, бащино и фамилно)
на лицата, които притежават пряко, заедно
със или чрез свързани лица 10 или повече
от 10 на сто от гласовете в общото събрание
на схема със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск или
друго участие, което им дава възможност
да я контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК,
седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
3. решението на комисията за отнемане
на лиценза за извършване на дейност като
схема със специална цел за алтернативно
прехвърляне на застрахователен риск.“
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен
надзор“ се заличават, а думите „т. 11“ се
заменят с „т. 12“;
б) в т. 3 думите „чл. 156“ се заменят с
„чл. 305“;
в) в т. 4 думите „чл. 155“ се заменят с
„чл. 306“;
г) в т. 7 думите „на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен
надзор“ се заличават, а думите „т. 11“ се
заменят с „т. 12“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „чл. 166“ се заменят с
„чл. 315“, а думите „т. 7“ се заменят с „т. 9“;
б) в т. 3 думите „чл. 167“ се заменят с
„чл. 316“, а думите „чл. 155“ се заменят с
„чл. 306“;
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в) в т. 4 думите „чл. 167“ се заменят с
„чл. 316“;
г) в т. 7 думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“.
3. В ал. 5, т. 3 думите „чл. 155“ се заменят
с „чл. 306“, а думите „чл. 167“ се заменят с
„чл. 316“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. B aл. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. наименованията, седалищата, адресите
на управление и ЕИК на одиторите по чл. 187а
от Кодекса за социално осигуряване (КСО);“
б) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“
се заменят с „КСО“;
в) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
г) създава се нова т. 12:
„12. решението по чл. 331, ал. 6 КСО, с
което се одобряват условията, редът и начинът
за удовлетворяване на осигурените лица и
пенсионерите, предвидени в него и в приложението, или императивно определя други;“
д) досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 13, 14 и 15.
2. В ал. 2 в т. 1, 2, 8 и 9 думите „на заместник-председателя, ръководещ управление
„Осигурителен надзор“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. В Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите
и пасивите и образуването на техническите
резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (обн., ДВ, бр. 6
от 2017 г.; попр., бр. 31 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 3,
4 и 5“ се заменят с „чл. 3, ал. 1“.
2. В приложение № 3.1 към чл. 4, ал. 1,
т. 2, буква „а“ на справката, която е след
Справка № ТЖ.3, се поставя следното наименование: „СПРАВК А № ТЖ.4: ПАСИВНО
ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ОТ ЯНУАРИ ДО КРАЯ
НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ“.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. Параграф 1, т. 2 и 3 и § 17, които влизат
в сила от 1.03.2018 г.
2. Параграф 7, т. 2, буква „б“ и § 11, т. 3,
които влизат в сила от 1.01.2018 г.
§ 22. Наредбата е приета с Решение № 1445-Н
от 16.11.2017 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
8905
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-460
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение на
кмета на Столичната община след Решение № 618
от 28.09.2017 г. на Столичния общински съвет,
решение на педагогическия съвет на 138 Средно училище „Проф. Васил Златарски“ – София,
по протокол № 9 от 12.05.2017 г., становище от
Регионалното управление на образованието – София-град, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, и при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 4 ЗПУО и
чл. 4, ал. 3 от наредбата определям наименованието на 138 Средно училище „Проф. Васил
Златарски“ – София, както следва: 138 Средно
училище за западни и източни езици „Проф.
Васил Златарски“ – София, район „Слатина“,
област София-град.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8908

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-461
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение на
кмета на Столичната община след Решение № 619
от 28.09.2017 г. на Столичния общински съвет,
решение на педагогическия съвет на 35 Средно
училище „Добри Войников“ – София, по протокол
№ 9 от 4.07.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 4 ЗПУО и чл. 4,
ал. 3 от наредбата определям наименованието на
35 Средно училище „Добри Войников“ – София,
както следва: 35 Средно езиково училище „Добри
Войников“ – София, район „Лозенец“, област
София-град.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
8909

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1150
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
вх. № ДЗ-477/10.10.2017 г. от кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: „Кабелен
електропровод 20 kV от ТП „Димекс“ в ПИ
99088.24.2, м. Вигла, до кабелна муфа на землищната граница със с. Руен, ПИ 99088.24.41
по кадастралната карта на кв. Долни Воден,
Асеновград“, съгласно нанесената пунктирна
червена линия и сервитут, означен със сини
пунктирни линии.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8911

ОБЩИНА БАНСКО
ЗАПОВЕД № 09-17-355
от 4 октомври 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 ЗПУО и Решение № 494 по протокол № 26
от 31.08.2017 г. на Общинския съвет – гр. Банско,
нареждам: Детска градина „Здравец“, гр. Банско,
да се преобразува в две самостоятелни общински
детски градини:
1. Детска градина „Здравец“, гр. Банско, с
БУЛСТАТ 1016114486 и адрес на управление:
гр. Банско, ул. Неофит Рилски № 27, представлявана от директора Маргарита Осенова.
2. Детска градина „Мечо Пух“, гр. Добринище, с адрес на управление: гр. Добринище,
ул. Освобождение № 11, със собствен БУЛСТАТ,
представлявана от директор, назначен при условията и реда на Кодекса на труда и Закона
за предучилищното и училищното образование.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Димитър Русков – директор „ФСД“, Маргарита Осенова – директор на ДГ „Здравец“, Ева
Проева – ст. експерт „Човешк и ресу рси“, за
сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ивайло Ръхов, зам.-кмет на община
Банско.

8920

Кмет:
Г. Икономов
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5 6 . – М и н и с т ъ р ът н а е н е р г е т и к а т а н а
основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 5 ЗП Б – с т р ои т ел н и мат ериа л и, в
площ „Просото“, разположена на територията
на община Ихтиман, област София, описана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4581854,0

8536113,0

2.

4581844,0

8536713,0

3.

4580956,0

8537433,0

4.

4580754,0

8536995,0

5.

4580907,0

8536556,0

6.

4581133,9

8536477,0

7.

4581213,2

8536666,6

8.

4581422,3

8536892,0

9.

4581549,5

8536719,0

10.

4581713,0

8536610,5

11.

4581730,4

8536464,4

12.

4581515,2

8536369,2

13.

4581440,4

8536183,9

14.
4581538,0
8535969,0
8910
14. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ 9 свободни
длъж ности „прок у рор“ в Специа лизираната
прокуратура.
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс по реда на чл. 189,
ал. 3 ЗСВ за преместване и заемане на 1 свободна
д л ъ ж но с т „п р ок у р ор“ в С пец иа л изи ра нат а
прокуратура.
3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 33 от
Н а р ед б а № 1 о т 2 017 г. з а ко н к у р с и т е з а
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
п р едс т а ви т е л в а д м и н ис т ра ц и я т а на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: слу жебна бележ ка по образец,
издадена от административния ръководител,
удостоверяваща към датата на обнародване
на решен ие т о за обя вя ва не на кон к у рса в
„Държавен вестник“ общия юридически стаж
на кандидата, прослуженото време на заеманата
длъжност, както и стажа в съответната система
н а о рг а н и т е н а с ъ д е бн ат а в л а с т; к а д р ов а
справка от административния ръководител на
съответния орган на съдебната власт (по образец),
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съпроводена с информация за резултатите от
п роверк и т е на по -г орес т оя щ и т е орга н и на
съдебната власт и на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и справка за разгледаните и
приключените от кандидата дела и преписки
през последните три години от дейността му;
копие от три акта, изготвени от кандидата през
последните три години от дейността му, по
избрани от него разгледани и приключени дела
и преписки; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
4. При п ровеж дането на конк у рс за
п ремес т ва не кон к у рсната ком иси я взема
предвид резултатите от последното атестиране
и проверките от по-горестоящите органи на
съдебната власт и от Инспектората към Висшия
съдебен съвет, данните от кадровото им дело
и п рецен ява разгледа ни т е и п рик лючени т е
дела и преписки, въз основа на които прави
обща оценка за притежаваните от кандидатите
професионални качества.
5. П р и л и п с а н а а к т у а л н а а т е с т а ц и я
кандидат ът следва да направи предложение
за о т к ри ва не на п р оцед у ра за извън р ед но
атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от
Закона за съдебната власт.
6. В случаите на преминаването на съдията
и л и с ледов ат е л я н а д л ъ ж но с т „п р ок у р о р“
с ъ г л а с н о ч л . 18 9, а л . 4 З С В к о н к у р с н а т а
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг
по вид орган на съдебната власт чрез полагане
на писмен изпит по ред, определен в Наредба
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и
за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт. Датата, часът
и мястото за провеждане на писмения изпит
се определ ят от конк у рсната комиси я и се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
8969
14а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ 13 свободни
длъжности „следовател“ в Следствения отдел
на Специализираната прокуратура.
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс по реда на чл. 189,
ал. 3 ЗСВ за преместване и заемане на 1 свободна
длъжност „следовател“ в Следствения отдел на
Специализираната прокуратура.
3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 33 от
Н а р ед б а № 1 о т 2 017 г. з а кон к у р с и т е з а
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
п р едс т а ви т е л в а д м и н ис т ра ц и я т а на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: слу жебна бележка по образец,
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издадена от административния ръководител,
удостоверяваща към датата на обнародване
на решен ие т о за обя вя ва не на кон к у рса в
„Държавен вестник“ общия юридически стаж
на кандидата, прослуженото време на заеманата
длъжност, както и стажа в съответната система
н а о рг а н и т е н а с ъ д е бн ат а в л а с т; к а д р ов а
справка от административния ръководител на
съответния орган на съдебната власт (по образец),
съпроводена с информация за резултатите от
п роверк и т е на по -г орес т оя щ и т е орга н и на
съдебната власт и на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и справка за разгледаните и
приключените от кандидата дела и преписки
през последните три години от дейността му;
копие от три акта, изготвени от кандидата през
последните три години от дейността му, по
избрани от него разгледани и приключени дела
и преписки; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
4. При провеж дането на конк у рс за
п ремес т ва не кон к у рсната ком иси я взема
предвид резултатите от последното атестиране
и проверките от по-горестоящите органи на
съдебната власт и от Инспектората към Висшия
съдебен съвет, данните от кадровото им дело
и п рецен я ва разгледа н и т е и п ри к л ючен и т е
дела и преписки, въз основа на които прави
обща оценка за притежаваните от кандидатите
професионални качества.
5. П р и л и п с а н а а к т у а л н а а т е с т а ц и я
кандидат ът следва да направи предложение
за о т к ри ва не на п р оцед у ра за извън р ед но
атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196,
Шифър
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ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от
Закона за съдебната власт.
6. В случаите на преминаването на съдията
и л и п р ок у р о ра н а д л ъ ж но с т „с ледов ат е л “
с ъ г л а с н о ч л . 18 9, а л . 4 З С В к о н к у р с н а т а
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг
по вид орган на съдебната власт чрез полагане
на писмен изпит по ред, определен в Наредба
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и
за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт. Датата, часът
и мястото за провеж дане на писмения изпит
се определ ят от конк у рсната комиси я и се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
8970
42. – Нов български университет, София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(г ра ж да нско и с емей но п ра во) – ед и н, с ъ с
с р ок з а под а в а не н а док у мен т и 2 ме с ец а
о т о б н а р од в а н е т о в „ Дъ рж а в е н в е с т н и к “.
Док у мен т и т е с е пода ват в Нов б ъ л г ар ск и
университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел
„Персонал“, офис 215, тел. 811-02-35.
8964
81. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за приемане на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г.
(попълване на бройки) на основание Решение
на МС № 236 от 27.04.2017 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България и чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО:

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

Форми
на обучение
редовна

задочна

Социални, стопански и правни науки

3.4. Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална политика
5.

1

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали

1

1

Машинознание и машинни елементи

1

1

Технология на машиностроенето

1

1

Двигатели с вътрешно горене

1

1

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

1

1

Електрически машини и апарати

2

1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

1

Електронизация

1

1

Теория на автоматичното управление

1

1

Автоматизация на производството

1

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

БРОЙ 95
Шифър

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

С Т Р. 5 3
Форми
на обучение
редовна

задочна

Теоретична електротехника

1

1

Измервателна електротехника

1

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника

1

Комуникационни мрежи и системи

2

2

Системно програмиране

1

1

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

2

5.4. Енергетика
Топлотехника

2

Електроенергийни системи

1

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Корабостроене и кораборемонт

2

2

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

1

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1

1

Управление на кораби и корабоводене

1

1

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
1
1
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление (типов образец, попълва се при подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита
образоват елно -к ва лификац ионна ст епен „маг ист ър“ с п ри ложениет о (ориг ина л и копие); 4.
удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и
приемане на необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 319, НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.
8922
18. – Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти
за учебната 2017/2018 г. в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
по следните научни специалности:
№ по ред

Научна специалност

Редовна
форма

Задочна
форма

1.

Строителни материали и изделия и технология на производството им

-

1

2.

Строителни конструкции

1

2

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

-

2

4.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

-

1

5.

Технология и механизация на строителното производство

-

1

6.

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения (Мостове)

-

1

7.

Организация и управление на строителното производство

-

1

8.

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

2

9.

Теория и история на архитектурата

-

1

10.

Опазване, реставрация и адаптация на паметници на архитектурата

-

1

11.

Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

-

2

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, във ВСУ
„Л. Каравелов“, ул. Суходолска № 175, София, тел. 8029160, 8029190.
8903
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58. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Антимово, с. Кутово и
с. Покрайна, община Видин, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възра жени я по тях пред Слу жбата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
8961
3. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект на П У П – ПП (парцеларен план) за
обект на техническата инфраструктура – външен
водопровод до УПИ I-48, кв. 11, по регулационния
план на с. Козаново. Проектът и придружаващата
го док у ментаци я са изложени за справка в
и нф орма ц ион н и я цен т ър на о бщ и нат а. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
п редложени я и искани я по п роек та до
общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я в ед номес ечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8912
4. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (парцеларен план) за преработка
на проект „Път с. Мулдава – манастир „Св.
Петка“ от км 0+900 до км 2+578“ по КК на
с. Мулдава, община Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
з а с п р а вк а в и нф о р м а ц ион н и я ц ен т ър н а
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8913
5. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за нов
водопровод от помпена станция в ПИ 49309.21.58
до манаст и р „Св. Пет ка“ в ПИ 49309.12.28
по К К на с. Мул да ва, общ и на Асеновг ра д.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени за справка в информационни я
център на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8914
6. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен ПУ П – ПП
(парцеларен план) за уличен водопровод за цех
за безалкохолни напитки в У ПИ I-237 – цех
за безалкохолни напитк и (ПИ 49309.10.237),
по К К на с. Мул да ва, общ и на Асеновг ра д.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени за справка в информационни я
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център на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУ Т заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник”.
8915
78. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ е издадено
Ра зрешен ие за с т роеж за обек т: „Фабри к а
за производство на пелети“ в УПИ I-024003
по КВС на землището на с. Протопопинци,
местност Асаница, община Чупрене, област
Ви д и н , и п ът н а вр ъ зк а к ъм и мо т а н а к м
29+704 от път III-102, дясно, в землището на
с. Б ор ови ц а , о бщ и н а Б е лог ра д ч и к , о б л ас т
Видин“, и са одобрени инвестиционни проекти
на 17.11.2017 г. от областния управител на област
Видин. Съгласно чл. 137 ЗУТ и Наредба № 1 от
2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
строежът е трета категория. Разрешението за
строеж е издадено на Светозар Стоянов Петров
с постоянен адрес: Видин, ул. Пуйо Войвода
№ 2, и подлежи на обжалване пред Върховния
а д м и н ис т рат и вен с ъд в 14 -д невен с р ок о т
обнародването му в „Държавен вестник“.
8918
33. – Община Пловдив на основание чл. 128,
а л. 1 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с ов а н и т е
лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за рег улац и я и заст рояване и схеми на
техническата инфраструктура в следните части
„Електротехническа“, „ВиК“ и „Пътна“ с обхват:
УПИ III-533.550 – „За ЖС и ООД“, в кв. 97 по
п ла на на к в. Ос т ром и ла – к в. Беломорск и,
представляващ поземлен имот с идентификатор
56784.533.591 по К К на г р. П ловдив, ра йон
„Южен“, местност Остромила – мандра тарла,
разгледан с протокол № 32 от 20.09.2017 г., т. 17,
на ЕСУТ при Община Пловдив, като от него се
образуват осем УПИ за жилищно застрояване
и обществено обслужване и се отваря нова
улица с габарит 9 м, изменя се кв. 97 и се
образува нов кв. 98. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. VІІІ, стая 7. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив.
8907
17. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе на техническата
инфраструктура за обект: „Нова ВЛ 400 kV от
п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, вариант ІІ, с трасе
и сервитут на електропровода, преминаващи
през територията на община Поморие и засягащи
позем лен и и мо т и в зем л и щата на с. Бата,
с. С т р а ц и н и с. Ко с ов ец , к а к т о с лед в а: в
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землище с. Бата – през ПИ 000884 (пасище,
мера , о бщ и нск а п у б л и ч н а с о б с т в ено с т); в
землище с. Страцин – през ПИ 000517 (полски
път, общинска публична собственост), ПИ 000582
(полски път, общинска публична собственост),
ПИ 030009 – нива (общинска частна собственост);
в землище с. Косовец – през ПИ 000006 (пасище,
мера, общинска публична собственост), ПИ
0 0 0 012 (д ървоп роизводи т елна г орска п лощ,
общ и нск а час т на с о б с т вено с т), П И 0 0 010 8
(дървопроизводителна горска площ, общинска
частна собственост), ПИ 000109 (дере, общинска
публична собственост), ПИ 000203 (полски път,
общинска публична собственост), ПИ 000204
(полски път, общинска публична собственост),
ПИ 001001 (нива на Стоян Стоянов Пейков),
ПИ 001002, ПИ 001041, ПИ 003002 (ниви на
„Ставен“ – А Д), ПИ 001029 (нива на Юзеир
Осман А ли), ПИ 0 01030 (нива на Николай
Грудимиров Грудев), ПИ 001040 (нива на Тотю
Тотев Малешков), ПИ 001042 (нива на Иван
Раденков Петров), ПИ 001047, 001048, 001051
и 001052 (ниви на Христо Вълчев Ройдев), ПИ
003004 (нива на Азис Реджеб А ли), ПИ 003005
(нива на Калчо Николов Коев), ПИ 003006 (нива
на С.И.Г – ООД), ПИ 003007 (нива на Матю
Неделчев Стоев), ПИ 003010 (нива, общинска
ч ас т н а с о б с т в ено с т), П И 0 0 3 011 (н и в а н а
Веселина Петрова Ройдева), ПИ 003012 (нива
на Кръстю Стоянов Иванов), ПИ 003013 (нива
на Недялка Стоянова Хараламбова), ПИ 003014
(нива на Желязко Грозев Стоянов). Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
а л. 5 ЗУ Т заин т ересу вани т е лица могат да
на п ра вя т п исмен и въ з ра жен и я по п роек та
до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8919
68. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър
и регулация“, съобщава на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т, че е израбо т ен п роек т на п ла н
за рег улаци я за частично изменение на
регулационния план (ПР за ЧИРП) на с. Бели
Осъм, община Троян, на ул. Стоян Българенчето
в обх вата на ОТ 305-308-309-314-315-316 -31831 9 -32 0 -321-32 2 -32 4 -32 5 -32 8 -3 42 -3 41-3 4 4 . Н а
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по п роек та до общинската а дминист раци я.
Проект ът е изложен в сградата на Община
Троян, ет. 2, стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки
присъствен ден.
8917

С ЪД И Л И Щ А
93. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през януари
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
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НА 18.01.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 953/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
242/2016 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Пламен Ангелов Колчевски чрез
а д вок ат Па в л и н Дон чев, С ев л иево, облас т
Габрово, ул. Доктор Иван Филипов 38А, срещу Звезделина Стефанова Парашкевова-Василева чрез адвокат Светла Банкова, Габрово,
ул. Скобелевска 30, ет. 1, ап. 4; „ДЗИ – Общо
застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски 3.
Трето гражданско отделение, 1298/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
424/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Георги Иванов Пенков чрез адвокат
Гергана Иванова Попова-Смоличка, Софи я,
ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Агролидер-77“ – ООД, чрез адвокат Мая Цолова
Божилска, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 19;
Сашо Пешов Кирков чрез адвокат Гергана Иванова Попова-Смоличка, София, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 3, офис 9.
Трето гражданско отделение, 1471/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
512/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Каролина Любенова Карлова чрез адвокат Йонка Янева, Плевен, ул. Д.
Константинов 12, срещу Мария-Ваниета Димитрова Трифонова, представлявана от законен
представител Ваниета Димитрова Трифонова
ч рез а д вок ат Би л я на Гр ън чарова, П левен,
пл. Възраждане 1, ет. 2, стая 212, и трета страна
РД „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на
детето“, Плевен, ул. Иван Мандиков 8.
Трето гражданско отделение, 2303/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10971/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Миг – транс“ – ООД, чрез адвокат
Красимир Милев, София, ул. Кърниградска 8,
ет. 1, над партер, срещу Даниел Бойчев Чардаков чрез адвокат А лександър Ценков Георгиев,
София, ул. Брегалница 38 – 40, ап. 3, и трета
страна „Застрахователно дружество ДЗИ“ – АД,
София, бул. Цар Освободител 6.
НА 22.01.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1132/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2535/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Биопрограма“ – ЕА Д, с изпълнителен директор Десислав Дионисиев чрез
адвокат Красимир Керезов, София, ул. Позитано 3, ет. 2, срещу „КМБ България“ – ЕА Д, в
несъстоятелност със синдик Мария Георгиева
Шукерова, София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 14.
НА 22.01.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1892/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6247/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Груп Плюс“ – ООД, София,
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бул. Васил Левски 140, ет. 2, срещу Анатоли
Данаилов Господинов чрез адвокат Захари Генов,
София, ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1.
НА 22.01.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5553/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8070/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Петър Георгиев Петров
чрез адвокат Люба Панайотова, София, ул. П.
Парчевич 35, ет. 1, ап. 1, срещу Национален
осигурителен институт, София, бул. Александър
Стамболийски 62 – 64.
Четвърто гражданско отделение, 665/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 529/2016 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Аксиния Тодорова Бинчева
чрез адвокат Любомир Денев, София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6, срещу „АЕЦ
Козлодуй“ – ЕА Д, гр. Козлодуй.
Четвърто гражданско отделение, 1099/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 488/2016 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Богдан Емилов Гудов,
действащ чрез своята майка и законен представител Виолета Боянова Гудова чрез адвокат
Атанас Гергов, София, ул. Бистрица 9, ет. 2,
срещу Общинско у чилище „К ирил и Методий“ – с. Копринка, община Казанлък, чрез
адвокат Силвия Ангелова, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, офис 6, и страна дирекция
„Социално подпомагане“, Казанлък, ул. Княз
А лександър Батенберг 4.
НА 23.01.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1030/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2109/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Диана Иванова Стефанова чрез
адвокат Мина Марчева-Миленчева, Пловдив,
бул. Шести септември 205, ет. 2, срещу Зора
Георгиева Генчева чрез адвокат Светлана Стоянова, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3,
офис 5; Спаска Георгиева Генчева чрез адвокат
Светлана Стоянова, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3, офис 5.
Първо гражданско отделение, 1092/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
691/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Атанасов“ – ООД, чрез адвокат
Цветелина Митева, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, офис 2, срещу Емил А лександров
Панов чрез адвокат Валери Стоянов, Пазарджик,
ул. Хан Крум 1.
Първо гра ж данско отделение, 1222/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1875/2015 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Пламен Василев Андреев
чрез адвокат Димитринка Вълева, Карнобат,
област Бургас, ул. Георги Димитров 6; Сашка
Костадинова Жечева чрез адвокат Димитринка
Вълева, Карнобат, област Бургас, ул. Георги Димитров 6; Гергана Костадинова Прокопиева чрез
адвокат Димитринка Вълева, Карнобат, област
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Бургас, ул. Георги Димитров 6; Живко Василев
А ндреев чрез адвокат Димит ринка Вълева,
Карнобат, област Бургас, ул. Георги Димитров
6, срещу Дичо Маринов Вълков чрез адвокат
Ненчо Драгнев, Бу ргас, ул. А лександровска
17, ет. 1; Димка Генчева Вълева, Карнобат,
област Бургас, ул. Екзарх Антим І № 39, вх. 1;
Трифон Генчев Димов, Трявна, област Габрово,
ул. Панорама 4, вх. Б, ет. 3, ап. 16; Костадин
Дянков Костадинов, Карнобат, област Бургас,
ул. Страцин 18; Тодор Маринов Вълков, Сливен,
ж.к. Сини камъни 29, вх. В, ет. 1, ап. 3; Тодорка Тодорова Жекова, Карнобат, област Бургас,
ул. А леко Б ог ори д и 4; Марг ари т а Въ л кова
Кьошкерян, Варна, ж.к. Възраждане 53, вх. 2,
ет. 7, ап. 42; Ганка Жекова Трошанова, Стара
Загора, ул. Св. Отец Паисий 16, ет. 1, ап. 3;
Ангелина Веселинова Найденова, Стара Загора, ул. Тодор Стоянович 7А, ап. 42; Анастасия
Георгиева Тотева, Стара Загора, ул. Граф Николай Игнатиев 17, вх. Б, ет. 2, ап. 8, и страна
Стоил Маринов Тодоров, София, кв. Дружба,
бл. 72, вх. Д, ет. 8, ап. 114.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1393/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15389/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ремотерм“ – ЕООД, чрез адвокат
Елка Пороминска, Софи я, бул. Витоша 2А,
кантора 446, срещу Минко Тодоров Бошнаков чрез адвокат Светлана Нейкова, София,
ул. Двадесети април 19, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1489/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
783/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Професионална гимназия по химически и хранителни технологии – Пазарджик,
ч р е з а д вок ат И ва н Църцар ов, Па з ард ж и к ,
у л. Х а н О м у р т а г 2 , с р ещ у М ари я И л иев а
Абрашева чрез адвокат Пламен Хаджийски,
Пазард ж ик, ул. Иван Вазов 12б, офис 12, и
трета страна Министерството на образованието
и науката, София, бул. Княз Дондуков 2, вх. А;
Регионален инспекторат по образованието на
МОН – Пазард ж ик, чрез процесуа лен представител Христо Младенов Денев, Пазарджик,
бул. Бенковски 36.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 971/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1335/2016 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми
приморски полк 43, срещу Кирил Стоянов Видолов чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна,
бул. Сливница 100А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1111/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 375/2016 по описа на Окръжен съд
Шу мен, пода дена о т „Ку р т Евр опа Тра нс порт“ – ЕООД, чрез адвокат Кремена Костова, Разград, бул. България 36, Търговски дом,
ет. 2, офис 8, срещу Илхан Неджми Салим чрез
адвокат Светлин Стрелков, Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ет. 1, ап. 20.
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Четвърто гражданско отделение, 1131/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1251/2016 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, подадена от Диана Ангелова Ангелова чрез адвокат Станимир Ченалов, Стара
Загора, ул. Димитър Наумов 70, ет. 2, офис Е,
срещ у Росен Христов Дон чев ч рез а двокат
Петър Тачев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34,
офис 11; Иван Христов Дончев чрез адвокат
Петър Тачев, Пловдив, ул. Четвърти януари
34, офис 11; Димка Русенова Трифонова чрез
адвокат Петър Тачев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, офис 11; Митка Трифонова Дончева
чрез адвокат Петър Тачев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34, офис 11; Паулина Иванова
Дончева чрез адвокат Петър Тачев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 34, офис 11; Огнян Иванов
Дончев чрез адвокат Петър Тачев, Пловдив,
ул. Четвърти януари 34, офис 11.
Четвърто гражданско отделение, 1504/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3999/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Топливо“ – А Д, София,
ул. Солунска 2, срещу Красимир Венциславов
Дончев чрез адвокат Марияна Петкова, София,
ул. Маестро Михаил Милков 6 – 8, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1553/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3578/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Младен Георгиев Иванов чрез
адвокат Красимира Митова, София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14, срещу Бисерка
Йорданова Газдова, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 86 – 90, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2111/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1926/2015 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – А Д, чрез
адвокат Мариана Якимова, София, ул. Любен
Каравелов 26, ап. 1, срещу Дарина Неделчева Рачева-Генадиева чрез адвокат Светослав
Генадиев Спасов, гр. Аксаково, област Варна,
ул. Митко Палаузов 47; Светослав Генадиев
Спасов, гр. Аксаково, област Варна, ул. Митко
Палаузов 47.
Второ търговско отделение, 2378/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
841/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на финансите,
София, ул. Георги Сава Раковски 102, срещу
„Данлекс“ – ЕООД, чрез адвокат Христо Христов, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5.
Второ търговско отделение, 2435/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Палас-27“ чрез адвокат Георги
Карастоянов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3,
срещу Петър Иванов Арабаджиев чрез адвокат
Христо Владов Хинов, София, бул. А лександър
Стамболийски 84, ет. 10, офис 54 – 55.
Второ т ърговско отделение, 335/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Николов Паланов чрез
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адвокат Юлияна Рангелова Рангелова, Пловдив,
ул. Хан Кубрат 1, Делови център Пловдив, ет. 4,
офис 404, срещу „УниКредит Булбанк“ – А Д,
София, Пловдив, ул. Иван Вазов 31, ет. 2, офис 3;
„Бонита“ – ЕА Д, Пловдив, ул. Ком 3А; Кирил
Ангелов Гунчев, Пловдив, ул. Васил Левски 248.
Второ търговско отделение, 1089/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4368/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ваня Георгиева Малинова чрез
адвокат Янко Петров Янев, София, бул. Патри арх Ев т и м и й 4 8 , е т. 1, а п. 1; К раси м и р
Крумов Малинов чрез адвокат Янко Петров
Янев, София, бул. Патриарх Евтимий 48, ет. 1,
ап. 1, срещу „Застрахователно дружество Евроинс“ – А Д, София, бул. Христофор Колумб
43, и трета страна Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2371/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6148/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Фактор И. Н.“ – А Д, чрез адвокат
Свилен Евгениев Стоянов, София, р-н Слатина,
ул. Кадемлия 1, срещу Комисията за защита
на потребителите, София, пл. Славейков 4А.
НА 23.01.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2520/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6127/2015 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т Мар т а Георг иева Тас ева ч р е з
адвокат Веска Волева, София, ул. А лабин 50,
вх. А, ет. 4; Георги Асенов Тасев чрез адвокат
Веска Волева, Софи я, ул. А лабин 50, вх. А,
ет. 4; Камелия Георгиева Тасева чрез адвокат
Веска Волева, Софи я, ул. А лабин 50, вх. А,
ет. 4, срещу „Юробанк България“ – А Д, чрез
адвокат Бойко Войнов, София, бул. Патриарх
Евтимий 82.
Първо търговско отделение, 1014/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
631/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мариана Стратева Петрова чрез
адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовск а 5, е т. 3; Пе т ра н к а С т оя нова Я нева
ч р е з а д вок ат И ва н Демерд ж иев, П ловд и в,
ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу „Аспа“ – ЕООД,
с управител Апостол Христов Апостолов чрез
а д вок ат Ма гда лена Колева, Д и м и т ровг ра д,
ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, ап. 3; Апостол Христов Апостолов чрез адвокат Митко Цветков,
Хасково, ул. Преслав 24, партер; „А втогара
инвест“ – А Д, с изпълнителен директор Таня
Димитрова Димитрова, Хасково, бул. Съединение 45; Ка лин Златков Марчев, Хасково,
ул. Драма 15.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1286/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Филиз Нелова Михайлова със съгласието на своята майка и законен
представител Нели Георгиева Михайлова чрез
адвокат Николай Николаев Димитров, София,
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ул. Христо Белчев 2, полует. 4, офис 4, срещу
ЗД „Бул Инс“ – А Д, чрез адвокат А лександър
Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 87, и трета
страна Траян Хунг Нгуен чрез адвокат Лъчезар
Гергичанов Плевен, ул. Д. Константинов 23А,
ет. 2, офис 3.
Второ търговско отделение, 1022/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4796/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Еко България“ – ЕА Д, чрез адвокат Константин Стефанов Стамболов, София,
ул. Емил дьо Лавеле 22, срещу „ЕП Корп Пропъртис“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик
Йовка Благоева А липиева, София, ул. Братя
Миладинови 5; „Петролиум“ – ЕООД, Тетевен,
област Ловеч, ул. Иван Вазов 132, ет. 4.
НА 24.01.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1451/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
491/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мариана Станчева Парушева чрез
а двокат Най ден Тодоров Най денов, Софи я,
ул. А лабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 241; Бойко
Парушев Парушев чрез адвокат Найден Тодоров
Найденов, София, ул. А лабин 33, вх. А, ет. 2,
кантора 241, срещу Дело Спасов Спасов чрез
адвокат Мариана Минчева, Пловдив, бул. Шести
септември 152, ет. 4, Легис център, офис 4 – 9Б;
Мариета Ненова Спасова чрез адвокат Мариана
Минчева, Пловдив, бул. Шести септември 152,
ет. 4, Легис център, офис 4 – 9Б; Антония Бойкова Парушева чрез адвокат Лазар Драгомиров
Поборников, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4842/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 236/2016 по описа на Окръжен съд
Р ус е, пода дена о т „ Девн я Тр ей д“ – ООД ,
представлявано от управителя Светлин Савов
чрез адвокат Мартин Ванев Попов, Софи я,
ул. Аксаков 28, ет. 2, срещу Мариела Михайлова
Игнатова чрез адвокат Светлин Кънев, Русе,
ул. А лександровска 87, ет. 2; Йордан Иванов
Игнатов чрез адвокат Светлин Кънев, Русе,
ул. А лександровска 87, ет. 2, и трета страна ЗК
„Уника Живот“ – А Д, София, район „Красно
село“, ул. Юнак 11 – 13.
Четвърто гражданско отделение, 60304/2016,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 65/2016 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Застрахователно акционерно
дружество „Армеец“ – А Д, София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 2; Момчил Емилов
Дяков чрез адвокат Теодора Стефанова Янева,
Шумен, ул. А дам Мицкевич 1, ет. 2, офис 2,
срещу Йоанна Желева Георгиева чрез адвокат Борислав Нед ялков Герон т иев, Шу мен,
ул. Съединение 119А, офис 5, и трета страна
Йоана Желева Георгиева чрез адвокат Борислав
Недялков Геронтиев, Шумен, ул. Съединение
119А, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 208/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 2364/2016 по описа на А пелат ивен
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съд София, подадена от Чавдар Венциславов
Ценков чрез адвокат Венелин Панчев, София,
ул. Алабин 42 – 44, ет. 3, ап. 10, срещу Ася Бойкова Йотова чрез адвокат Христо Главинчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, ет. 3,
кантора 361; Мая Бойкова Николова чрез адвокат Христо Главинчев, София, бул. Витоша
1, Търговски дом, ет. 3, кантора 361; Десислава
Бойкова Николова чрез адвокат Христо Главинчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
ет. 3, кантора 361.
Четвърто гражданско отделение, 1438/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 748/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Йорданка Цанкова Малинова чрез адвокат Снежана Василева, София,
ул. Софроний Врачански 66, ап. 1, срещу А лександър Петров Грозев чрез адвокат Драгия
Драгиев, София, ул. Любен Каравелов 44, ет. 4,
ап. 12; Диана Христова Грозева чрез адвокат
Драгия Драгиев, София, ул. Любен Каравелов
44, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 2401/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 8451/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от Българска православна
църква – Българска патриаршия, представлявана от законни я си представител Неофит,
Патриарх Български и Митрополит Софийски,
чрез адвокат Весела Спасова Михалева, София,
ул. А лабин 42, ет. 2 (над партер), срещу Митко
Владов Секулов чрез адвокат Десислава Миразчийска, София, ул. Ангел Кънчев 6, ет. 1, ап. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2124/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Лайтхаус Голф Ризорт“ – АД, чрез
адвокат Мария Маринова, София, бул. А лександър Стамболийски 55, ет. 3, офис 7, срещу
„Съмър Мениджмънтс Балчик – 2011“ – ЕООД
(в несъстоятелност), синдик Лъчезар Митков
Бажлеков, Варна, ул. Д-р Заменхоф 12, ет. 2,
офис 2; „Бара ж комплект“ – ООД (в несъстоятелност), синдик Елвира Гроник Танчева,
София, ул. Княз Борис І № 71; „Сойърс Девелопмънтс“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Димитров, Варна, бул. Осми Приморски Полк 54,
ет. 4, офис 19.
Второ т ърговско отделение, 539/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3236/2015 по описа на А пелативен съд София, подадена от Димитър Чавдаров Велков,
Видин, ул. Общинска 19, срещу „Уникредит
Булбанк“ – А Д, чрез адвокат Гергана Петрова
Станева, София, ул. Три уши 10б, бл. 4, ет. 5.
Второ търговско отделение, 834/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1444/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Весела Кирилова Икономова чрез
адвокат Явор Димитров, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2, срещу Застрахователна компа н и я „Лев И нс“ – А Д, С офи я, бул. Черн и
връх 51Д; Нина Кръстева Данова чрез адвокат
Ефросина Григорова, Враца, ул. Търговска 1.
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Второ търговско отделение, 1423/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3001/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станушка Василева Колева чрез
адвокат Евелина Петкова, София, ул. К локотница 2А, ет. 8; Василка Василева Пенева чрез
адвокат Евелина Петкова, София, ул. К локотница 2А, ет. 8; Станимир Донков Василев чрез
адвокат Евелина Петкова, София, ул. К локотница 2А, ет. 8; Велико Василев Симеонов чрез
а двокат Евелина Пет кова, Софи я, ул. К ло ко т н и ц а 2 А , е т. 8 , с р ещ у Зас т ра ховат е л но
дружество „Армеец“ – А Д, София, ул. Стефан
Караджа 2, и трета страна Красимир Калинов
Мехов, с. Миладиновци, община Търговище,
област Търговище.
НА 24.01.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 834/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1560/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Емил Атанасов А лексиев чрез адвокат Антоний Шопов, Пловдив, ул. Христо Г.
Данов 24, ет. 3, офис 306, срещу Любомир Митков Терзиев чрез адвокат Диана Керемидчиева,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 43.
Трето гражданско отделение, 1144/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Лъчезар Иванов Лулчев чрез адвокат Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия 1;
Димитър Иванов Лулчев чрез адвокат Свилен
Стоянов, София, ул. Кадемлия 1; Иван Лулчев
Лулчев чрез адвокат Свилен Стоянов, София,
ул. Кадемли я 1, срещу Община Пазард ж ик,
бул. България 2; „Многопрофилна болница за
активно лечение – Пазарджик“ – А Д, Пазарджик, ул. Болнична 15.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 1285/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 765/2016 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Костадинка Иванова Иванова в
качеството на ЕТ „Шогун – Костадинка Иванова“ чрез адвокат Цветелина Тодорова, Русе,
ул. Муткурова 36, вх. А3, ет. 2, офис 14; Галина
Господинова Дечева чрез адвокат Цветелина
Тодорова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А3, ет. 2,
офис 14; Светломира Дечева Иванова чрез адвокат Цветелина Тодорова, Русе, ул. Муткурова
36, вх. А3, ет. 2, офис 14; Цветомир Валериев
И ва нов ч рез а д вок ат Ц ве т ел и на Тодорова,
Русе, ул. Муткурова 36, вх. А3, ет. 2, офис 14,
срещу Мартин Тихомиров Киров чрез адвокат
Татяна Везирова, Русе, ул. А лександровска 80;
Ваня Господинова Славова, Русе, ул. Стефан
Стамболов 54.
Трето гражданско отделение, 1289/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1843/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Фатме Намъкова Раимова, гр. Суворово, област Варна, ул. Георги Раковски 26,
срещу Пламен Райков Янев чрез адвокат Кирил
Евгениев Манов, Варна, бул. Вл. Варненчик
110, ет. 3, офис 7; Галина Йорданова Янева чрез
адвокат Кирил Евгениев Манов, Варна, бул. Вл.
Варненчик 110, ет. 3, офис 7.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Трето гражданско отделение, 1600/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария А лександрова Ирикева чрез
адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 2,
ет. 1, ап. 2; Мая Любчова Илиева чрез адвокат
Петя Керанова, К азан лък, ул. Славянска 6,
офис 10; Николай Ангелов Сурчев чрез адвокат
Петя Керанова, К азан лък, ул. Славянска 6,
о фис 10 , с р ещ у ЗК „Ун и к а“ – А Д , С о фи я ,
ул. Юнак 11 – 13; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“,
Смол ян, бул. Българи я 2; Денка Атанасова
Лалова, Смолян, бул. България 2, кабинет 10;
„Ден 61 – д-р Денка Лалова – АМП – ИП“ – ЕТ,
чрез представляващ Денка Атанасова Лалова,
Смолян, бул. България 2, кабинет 10, и трета
страна ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕА Д, София, ул. Г. С. Раковски 3; „Дженерали застраховане“ – А Д, София, бул. Княз Дондуков 68.
НА 24.01.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1277/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
324/2013 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу Ирена Петкова
Христова чрез адвокат Пламен Киров, Габрово,
ул. Стара планина 1, вх. В.
Второ търговско отделение, 1403/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
948/2016 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – А Д, чрез
адвокат Ваня Лазарова, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6, срещу Биляна Иванова Иванова-Василева чрез адвокат Даниела
Ненкова, Плевен, ул. Д. Константинов 4, ет. 1,
офис 10; Веселин Цветанов Василев чрез адвокат
Даниела Ненкова, Плевен, ул. Д. Константинов 4, ет. 1, офис 10.
НА 25.01.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3563/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2016 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Дария Божидарова Паунова-Зафирова
чрез адвокат Силвина Белева, София, бул. Тодор
А лександров 28, ет. 7, срещу Живко Минков
Жеков чрез адвокат Иван Христов Христов,
Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 27, ет. 1,
ап. 4, и трета страна Ясен Веселинов Миленов,
Габрово, бул. Могильов 72, вх. А, ет. 4, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 1198/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
537/2016 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Емилия Димитрова Тасева чрез
адвокат Благойка Ангелова Божкова, Радомир,
област Перник, пл. Свобода 10, срещу Хараламбос Герасимос Тзанетатос чрез адвокат Мими
Методиева Соколова, Перник, ул. Търговска 42.
Първо гра ж данско отделение, 1578/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1380/2016 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, подадена от Мария Георгиева
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Баева чрез адвокат Недялко Младенов, Стара
Загора, ул. Захарий Княжески 73, ет. 1, ап. 1,
срещу „Инвесткредит груп“ – ООД, чрез адвокат Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Ген.
Столетов 109, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 554/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2951/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любка Теофилова Трендафилова
чрез а двокат Димит ър Георгиев Димит ров,
София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28, срещу
Елка Бойчова Пороминска чрез адвокат Спас
Ковачев, София, ул. Христо Станчев 8.
Четвърто гражданско отделение, 636/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5292/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дирекция за национален строителен
контрол – София, бул. Христо Ботев 47, срещу
Снежанка Стоянова А ндреева чрез адвокат
Снежанка Желева Иванова, София, ул. Добри
Войников 29, ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 920/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1769/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Милко Петров Айлов чрез адвокат
Радка Минчева, Пловдив, ул. Княз Богороди 11,
срещу Емилия Ангелова Пашкулова, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Несебър 13.
Четвърто гражданско отделение, 1639/2017,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5231/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Росанка
Борисова Джамбова чрез адвокат Силвия Христова, София, ул. Владайска 35, ет. 3, кантора 3.
НА 25.01.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1766/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2016 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Сейфи Хълмиев Халилов чрез адвокат Иван Бояджиев, Кърджали, бул. България
47, Комплекс „Орфей“, офис 2; Мукадес Рашидова Халилова чрез адвокат Иван Бояджиев,
Кърджали, бул. България 47, Комплекс „Орфей“,
офис 2; Семави Сейфи Халилов чрез адвокат
И ва н Б оя д ж иев, Кърд ж а л и, бул. Бъ л г ари я
47, Комплекс „Орфей“, офис 2, срещу Юлия
Борисова Янкова чрез адвокат Иван Иванов,
Свиленград, ул. Г. Скрижовски 1.
Трето гражданско отделение, 1822/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
680/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Ариел – ТН“ – ЕООД, чрез адвокат
Виктория Данкова, Мездра, ул. Св. св. Кирил и
Методий 11, ет. 1, офис 2, срещу Силвия Петрова
Янкова чрез адвокат Любен Прокопиев, Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 22, вх. А ап. 18.
НА 29.01.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 643/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2999/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ивайло Малчев Петров чрез адвокат
Мариана Якимова, София, ул. Любен Каравелов 26, срещу „Застрахователно дружество Евроинс“ – А Д, с изпълнителен директор Йоанна
Цонева, София, бул. Христофор Колумб 43.
8742
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“, с която
се оспорва чл. 67, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Гоце Делчев, приета с Решение № 290
по протокол № 26 от 30.03.2006 г., с последни
изменения и допълнения с Решение № 233 по
протокол № 21 от 25.06.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Гоце Делчев, по която е образувано
адм. дело № 797/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Благоевград, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
22.12.2017 г. от 11,30 ч.
8883
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се
оспорва чл. 53, ал. 5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Руен, приета с Решение № 285 по протокол № 29 от 12.10.2010 г.
на Общинския съвет – с. Руен. По подадения
протест е образувано адм. дело № 2838/2017 г.
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.
8887
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжната прокуратура – Бургас,
против чл. 93, ал. 2 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Созопол. По
оспорването е образувано адм. д. № 3028/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Бургас,
което е насрочено за 25.01.2018 г. от 11,20 ч.
8890
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор от Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против чл. 12,
ал. 1, т. 5 и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за
отдаване под наем и разпореждане с общинско
имущество на Община Павликени. Образувано
е адм. д. № 863/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 19.01.2018 г. от 9,30 ч.
8853
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на В. Вичев, прокурор в
Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 45,
ал. 3, пр. 7 и чл. 49, ал. 2 в частта относно израза
„…удостоверение за липса на задължения към
Община Балчик…“ от Наредбата, определяща
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 238
по протокол № 27 от 27.02.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик. По протеста е образувано
адм. д. № 592/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 9.01.2018 г.
от 13,15 ч.
8923
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ с
адрес Пловдив е образувано адм.д. № 344/2017 г.
по описа на КАС срещу Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общинско имущество в Община Бобов дол в
частта по чл. 65, ал. 6, т. 3 относно: „и/или има
задължения по чл. 64, ал. 1, т. 7 от наредбата“, и
чл. 74, ал. 3, т. 3 относно: „и/или има задължения по чл. 73, ал. 3, т. 7 от наредбата“. Предмет
на оспорването е посоченият текст от наредбата.
Административно дело № 344/2017 г. е насрочено
за 26.01.2018 г. от 10 ч.
8854
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 20,
ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на
услуги на територията на община Никопол, приета
с Решение № 173 от 27.02.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Никопол, по който е образувано адм.
дело № 915/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
8857
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано административно дело № 3094 по
описа за 2017 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ състав, с протестиращ – Окръжната
прокуратура – Пловдив, и ответник – Общинският
съвет – гр. Раковски. Оспорва се чл. 38 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията
на община Раковски, приета с Решение № 85, взето с протокол № 9 от 27.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Раковски, изменена и допълнена.
8834
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 67,
т. 2, чл. 96, ал. 2, т. 2 и чл. 109, ал. 2, т. 4, буква
„а“ от Наредбата за общинската собственост на
Община гр. Силистра, приета с Решение № 1677
по протокол № 49 от 26.05.2011 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Силистра, посл. изм.
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с Решение № 84 по протокол № 4 от 17.12.2015 г.,
по което е образувано адм. дело № 229/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 10.01.2018 г. от 11 ч.
8835
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 28,
ал. 3 и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община гр. Дулово, приета с
Решение № 149 по протокол № 13 от 22.02.2005 г. от
заседание на Общинския съвет – гр. Дулово, изм.
с Решение № 488 по протокол № 40 от 3.12.2010 г.,
по което е образувано адм. д. № 212/2017 г. по
описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 10.01.2018 г. от 11 ч.
8855
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 103,
т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост, на Община гр. Алфатар, приета с
Решение № 239 по протокол № 27 от 26.07.2013 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Алфатар,
посл. изм. с Решение № 234 по протокол № 24
от 29.06.2017 г., по което е образувано адм. д.
№ 228/2017 г. по описа на Административния
съд – Силистра, насрочено за 17.01.2018 г. от 11 ч.
8856
Административният сьд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по
жалбата на „Блек Сий Пропъртис“ – ЕООД,
представлявано от Венета Василева Тодорова,
с искане за обявяване нищожността на Решене
№ 111 по протокол № 6 от 14.01.2016 г. на СОС в
частта по т. 1 относно одобреното изменение на
плана за регулация на местност Малинова долина – Герена, район „Панчарево“, по отношение на
УПИ ХХІV-1663 и УПИ ХІІІ-1663, 1665 – „за жилищно строителство и локална ПСОВ“, от кв. 13г,
както и одобреното изменение на уличната регулация по о.т. 604 – о.т. 607 – о.т. 609 – о.т. 610 –
о.т. 610а, прилежаща на кв. 13г, 13з, 20, 22,
вкл. закриване на улица о.т. 645б – о.т. 604 и откриване на задънена улица о.т. 645б – о.т. 645а,
е образувано и висящо адм.д. № 8476/2017 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 22 състав, насрочено за 15.12.2017 г.
от 9 ч. Заинтересованите лица, които притежават
вещни права върху недвижими имоти, разположени
в кв. 13г, местност Малинова долина – Герена,
район „Панчарево“, могат да се конституират
като ответници в производството по делото в
едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на
административния акт.
8888
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Юлиян Любомиров Дацев, с която се
оспорва чл. 23, т. 2 от Наредбата за изграждане
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на елементите на техническата инфраструктура
и гаранциите при строителството на територията
на Столичната община, приета от Столичния
общински съвет с Решение № 772 по протокол
№ 54 от 17.12.2009 г., по която е образувано
адм. д. № 12174/2017 г. по описа на Административния съд – София-град, VІІІ тричленен състав.
Лицата, за които оспореният акт е благоприятен,
могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото, както и лица,
които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването.
8889
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. Производството по делото е образувано по протест на
П. Георгиев – прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който оспорва като нищожни
разпоредбите на чл. 34, ал. 3 в цялост и в частта
им относно „2 % режийни разноски“ текстовете
на чл. 45, чл. 64, ал. 3, чл. 67, ал. 4, чл. 88, ал. 2 и
чл. 106, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Гълъбово,
по което е образувано адм. д. № 575/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 14.12.2017 г. от 11,30 ч.
8891
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на чл. 15, ал. 1, чл. 40, ал. 4 и
чл. 79 от Наредба № 5 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
приета от ОбС – гр. Болярово, с Решение № 252 от
26.09.2005 г., с последно изменение от 4.08.2016 г.,
по което е образувано адм. дело № 340/2017 г. по
описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 14.12.2017 г. от 9,30 ч.
8836
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Татяна Бойковска,
родена на 12.03.1970 г. в гр. Битола, Република
Македония, с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, по гр.д. № 1252 по описа на
съда за 2017 г. в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, за да получи препис от искова молба и
приложенията към нея, депозирана от Ацо Бойковски, с която е предявен иск с правно основание
чл. 49 СК, за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Ако
лицето не се яви за получаване на съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител – арг. от разп. на чл. 48, ал. 2 ГПК.
Предупреждава Татяна Бойковска, че ако въпреки
обнародването в „Държавен вестник“ не се яви в
съда в посочения срок, ще є бъде назначен особен
представител.
8837
Пловдивският районен съд на основание чл. 562
ГПК по гр. д. № 10976/2017 г. по описа на ПРС,
ІV гр. с., издава заповед за неплащане по молба
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на Никола Георгиев Тонев от Пловдив, ул. Йордан
Йовков № 8, с пълномощник адв. Крум Василев
Георгиев със съдебен адрес Пловдив, ул. Сливница
№ 6, ет. 5, офис А9, с която се отправя покана към
държателя на ценна книга – временно удостоверение № А1-064-01 от 31.10.1999 г. за притежание
на 250 бр. поименни акции с номинална стойност
10 лв. всяка една от тях, на обща стойност 2500 лв.
от капитала на „Логистика“ – АД, в случая неизвестен, който да заяви оспорването си най-късно до
посочения в заповедта ден на заседанието на съда
за произнасянето по обезсилването – 12.02.2018 г.,
като предупреждава същия, че ако не стори това,
ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда на
„Логистика“ – АД, ЕИК 115176700, със седалище
и адрес на управление – Пловдив, бул. Васил Априлов № 139, да не извършва никакви плащания
на приносителя на ценната книга.
8925
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Ножарска
фабрика – 1923“ – АД (в несъстоятелност), със
седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Н. Габровски № 71, ЕИК 814190635, по
т. д. № 30/2017 г. по описа на ВТОС да се явят
в съдебно заседание на 7.12.2017 г. от 14,30 ч. по
ч. т. д. № 212/2017 г. по описа на ВТОС, образувано по молба, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ул. Московска № 19, за отмяна на решенията на събрание на кредиторите на „Ножарска
фабрика – 1923“ – АД (н), ЕИК 814190635, по т. д.
№ 30/2017 г. на ВТОС. Заседанието ще се проведе
във Великотърновския окръжен съд, ул. Васил
Левски № 16.
8861
Плевенският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ съобщава, че с решение № 104 от
2.11.2017 г. по ф.д. № 28/2016 г. вписва в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Плевенския окръжен съд, по ф.д. № 28/2016 г.
по партидата на местното поделение на Католическата църква в България с наименование „Римокатолическа енория „Света Анна“ – с. Малчика,
следните обстоятелства: прекратява местното
поделение на Католическата църква в България с наименование „Римо-католическа енория
„Света Анна“ – с. Малчика, съгласно заповед от
6.07.2017 г. на Никополския епископ Петко Йорданова Христов – председател на поделението.
Открива производство по ликвидация със срок
6 месеца. Вписва за ликвидатор Михаил Маринов
Маринов от гр. Белене, ул. Милан Василев № 4.
8924
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава длъжника, синдика и кредиторите от
събрание на кредиторите на „Тера Айкон“ – ООД,
ЕИК 131123258, по т.д. № 1666/2017 г. на СГС, ТО,
VІ-18 състав, да се явят в заседание на 11.12.2017 г.
от 13,30 ч. по т.д. № 2805/2017 г. на СГС, ТО, VІ-1
състав, образувано по искане на кредитора „Стоком 3“ – ЕООД, ЕИК 130305717, със седалище и
адрес на управление гр. Костинброд, ул. Възход
№ 25, по чл. 679 ТЗ за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „Тера Айкон“ – ООД,
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ЕИК 131123258, по т.д. № 1666/2017 г. на СГС,
ТО, VІ-18 състав. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, бул. Витоша № 2.
8901
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-3 състав, по т.д. № 339/2017 г. обявява в несъстоятелност сдружение с нестопанска цел „България през 21 век“, ЕИК 175706757, и постановява
прекратяване на дейността на предприятието му.
Прекратява правомощията на органите на сдружение с нестопанска цел „България през 21 век“.
Налага обща възбрана и запор върху имуществото
на несъстоятелния длъжник. Лишава сдружение с
нестопанска цел „България през 21 век“ от правото
да управлява и да се разпорежда с имуществото,
включено в масата на несъстоятелността. Постановява да започне осребряване на имуществото,
включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. Решението
може да се обжалва пред САС в седемдневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8902
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 6019/2004 г. за политическа партия с наименование „Демократи за силна България“, както следва:
Заличава досегашните членове на Националното
ръководство и на Националния вътрешнопартиен
арбитраж. Вписва ново Национално ръководство
в състав: Радан Миленов Кънев – председател,
Атанас Петров Атанасов – заместник-председател,
Димитър Петров Сяров – заместник-председател,
Светослав Христов Малинов – заместник-председател; членове: Борис Борисов Станимиров, Катя
Максимова Панева, Зарко Филипов Маринов,
Марта Руменова Георгиева, Велизар Тодоров
Павлов, Людмила Николаева Илиева, Цветомир
Димитров Петров, Стоил Стоянов Яков. Вписва нов
Национален вътрешнопартиен арбитраж в състав:
Иван Георгиев Димитров – председател, Красимир
Крумов Колев – заместник-председател; членове:
Петър Георгиев Мавродиев, Милена Михайлова
Китова, Божидар Антонов Здравков, Петя Куртева
Прокопиева, Валентин Емилов Цветков, Боряна
Радкова Делчева, Димитър Стоянов Марев.
8975
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
ч л. 17, а л. 1, т. 8 ЗП П вп исва п ромен и по
ф.д. № 6019/2004 г. за политическа партия с
наименование „Демократи за силна България“,
както следва: Заличава досегашните членове на
Националното ръководство и Георги Милков
Димитров като вътрешнопартиен защитник.
Вписва ново Национално ръководство в състав:
председател: Атанас Петров Атанасов, заместникпредседател: Радан Миленов Кънев, заместникпредседател: Димитър Петров Сяров, заместникпредседател: Цецка Георгиева Бачкова, член:
Катя Максимова Панева, член: Зарко Филипов
Маринов, член: Людмила Николаева Илиева,
член: Стоил Стоянов Яков, член: Цецка Георгиева
Бачкова, член: Стоян Александров Михалев, член:
Грети Иванова Стефанова, член: Дора Костова
Димитрова, член: Димитър Петров Божилов.
8976
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43. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 16.01.2018 г. в
12 ч. в хотел „Силвър Хаус“, зала „Кристал хол“,
бул. Симеоновско шосе № 6, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. избор
на нов контролен съвет; 3. приемане на бюджет
на асоциацията за 2018 г.; 4. разни. Поканват се
всички членове на асоциацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8885
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шах клуб „Славия“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 26.01.2018 г. в 15 ч.
в София, ул. Коломан № 1, сградата на ОСК
„Славия“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2016/2017 г.; 2. приемане на
нови членове в Шах клуб „Славия“; 3. промени в
членовете на УС на Шах клуб „Славия“; 4. разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените
материали ще са на разположение на членовете
в седалището на клуба.
8965
11. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб Викинг Инс“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава свиква общо събрание
на членовете на 29.12.2017 г. в 9 ч. във Варна,
седалището на сдружението: ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 216, вх. 1, ет. 6, ап. 21, при дневен
ред – приемане на решение за промени в устава
на ЮЛНЦ „Спортен клуб Викинг Инс“, като бъде
променен чл. 8 от устава, а именно, че за членове
на сдружението могат да бъдат приемани само
физически лица, и за промени в чл. 20 от устава,
като се вземе решение времето от обнародване
на поканата за общо събрание в „Държавен
вестник“ до откриване заседанието на общото
събрание да не може да бъде по-малко от 7 дни
преди насрочения ден, и приемане на нов устав
на сдружението във връзка с взетото решение.
Регистрирането на съдружниците за участие в
събранието ще започне в 8,30 ч. на 29.12.2017 г. във
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 216, вх. 1,
ет. 6, ап. 21. Пълномощниците на съдружниците се
легитимират с лична карта и нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
8986
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев“ –
Порт Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва от чет но изборно общо събрание на
25.02.2018 г. в 10 ч. в бар „Фар“, Морска гара
Варна, сграда „Яхт клуб“, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за 2017 г.;
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2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на бюджета
на сдружението за 2017 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия
период; 5. обсъждане и приемане на „Концепция за
развитие на Клуба 2018 – 2025 г.“; 6. приемане на
бюджет на сдружението за 2018 г.; 7. избор на нов
управителен и контролен съвет на дружеството;
8. потвърждаване на нови членове; 9. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
8886
622. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на 27 и 28.01.2018 г. в 10 ч. в зала № 13
на Окръжния съд – Видин, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане
на решения по него; 2. разглеждане на доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане на отчета
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета
на съвета на колегията за следващата финансова
година; 5. вземане на решение за изнесени обучения; 6. избиране на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни.
8928
1. – Управителят на сдружение „Артареа“ –
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.01.2018 г. в 12 ч. в офиса
на сдружението в Перник, ул. Люлин № 40, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управител
след изтичане на мандата; 2. промяна в обстоятелствата на сдружението – отпадане на обявлението за свикване на общо събрание в „Държавен
вестник“; 3. разни.
8906
243. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на Адвокатската колегия – Плевен, на
27.01.2018 г. в 9,30 ч. в конферентната зала на
хотел „Ростов“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през 2017 г. и
приемане на решения по него; 2. отчет за дейността на контролния съвет; 3. отчет за дейността
на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
бюджета на колегията за финансовата 2018 г.; 5.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
8926
25. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортна стрелба – Шумен“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружение „Клуб по спортна стрелба – Шумен“
на 31.01.2018 г. в 17 ч. в залата на стрелбището
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на сдружението в Шумен, ул. Съединение № 66,
с дневен ред: промени в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно.
8927
Боривой Ангелов Миланов – временен синдик на „Радио Нова Европа“ (н) – София, ЕИК
130127467, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че е изготвен
списък № 1 на кредиторите с приети предявени
вземания, както следва: кредитор – „Оберон Радио
Макс“ – ЕООД, ЕИК 175104252, с прието вземане
в размер 125 811,65 лв. Списък № 1 на кредиторите
с приети предявени вземания е на разположение
в деловодството на СГС, TO, VI-8 състав, по т.д.
№ 4974/2016 г.
8966
Калинка Петкова Кирова – ликвидатор на
сдружение „Център за трансфер на ноу хау в
текстилната индустрия“ – Русе, в ликвидация по
ф. д. № 3 по описа на РОС за 2016 г., със седалище и адрес на управление: Русе, бул. България
№ 125, БУЛСТАТ 176972942, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8843
Мариан Ангелов Велев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб „Титан“,
в ликвидация по ф. д. № 2023/2001 г. по описа
на Пловдивския окръжен съд, със седалище и
адрес на управление Асеновград, ул. Асенова
крепост № 31, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
8850
Мария Ангелова Димитрова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение Фактор“ – Нови пазар, ЕИК по БУЛСТАТ 176373273,
в ликвидация по ф.д. № 28/2012 г. по описа на
Шуменския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление в гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Цар Иван Шишман № 1, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на сдружението да предявят своите вземания в
3-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
8842
Мария Константинова Ларгова – ликвидатор
на Фондация „Българска културна фондация“, в
ликвидация по ф. д. № 423/2013 г. на СГС, със
седалище и адрес на управление София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 15, вх. Г, ет. 3, ап. 69, на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
8796
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